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EJ, DET HANDLAR INTE OM nya skattesiffror den här gången.
Statistik från Skatteverket gör gällande att veterinärer börjar bli över-
representerade bland yrkesutövare som känner sig så allvarligt hotade

att de begärt skyddade personuppgifter.
– Det är tuffare för vissa yrkeskategorier att utöva sitt yrke och samtidigt

kunna få vara ifred på fritiden från dem som de har fattat beslut om, förkla-
rade Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare inom folkbokföring på Skatte-
verket för P4 Örebro den 4 oktober. Länsveterinärer är en grupp som sticker
ut, tillsammans med personal inom rättsvårdande myndigheter. Att just 
länsveterinärer börjat dyka upp som en yrkesgrupp bland dem som söker
skyddade personuppgifter tror Ingegerd Widell beror på deras arbete med
kontroller av djurskyddet i Sverige. Veterinärerna tvingas ibland fatta svåra
beslut om omhändertaganden av djur, avlivningar eller stängning av gårdar.

Men den skärpta hotbilden kan också bero på att samhällsklimatet har
hårdnat. Det är fler människor idag än tidigare som har svårt att skilja på sak
och person när ett myndighetsbeslut går dem emot.

Den här utvecklingen är självfallet inte acceptabel. När veterinärförbundet
i december 2013 gjorde en enkätundersökning bland myndighetsveterinärer
var det ca 45 procent av dem som svarade som uppgav att de blivit utsatta för
hot minst en gång i sin yrkesroll. Den siffran har nog tyvärr inte minskat och
hotbilden även mot kliniskt verksamma veterinärer verkar ha intensifierats.
Det har blivit allt vanligare med onyanserade drev på sociala medier där
enskilda veterinärer eller kliniker hängs ut, utan någon möjlighet att försvara
sig. Här hjälper inte skyddade personuppgifter men påhoppen kan kännas
minst lika hotfulla eller orättvisa som för tjänstemän på myndigheter.

Efter den kartläggning som SVF genomförde 2013/2014 startade en 
dialog med arbetsgivare på de veterinära myndigheterna om förebyggande av
tjänsterelaterade hot. Arbetsgivarna tog problematiken på föredömligt allvar
och det kan vara ett resultat av den dialogen som avspeglas i dagens statistik
om skyddade personuppgifter från Skatteverket.

Läget är dock fortfarande mycket allvarligt och mer måste göras för att öka
tryggheten för veterinärer. Arbetsgivarna har ett lagstadgat ansvar att se till att
de anställda kan utföra sitt jobb på ett tryggt och säkert sätt. Detta görs också
bra av de allra flesta, men garden måste fortsätta hållas uppe. Veterinärför-
bundet har det kollegiala nätverket för stöd och hjälp till utsatta kolleger.
Därutöver startar förbundet ett projekt för att ytterligare kartlägga problema-
tiken och se vad förbund och arbetsgivare kan göra för att förbättra situatio-
nen för dem som drabbas. Det är ett misslyckande i samhället 
att de som utsätts för kontroll inte accepterar resultaten. 
Att slå tillbaka med hot och trakasserier kan förstöra livet 
för både drabbade veterinärer och deras familjer. Detta 
måste motverkas med alla medel.

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef, SVF

N
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Vardag för Jenny Frössling 
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REPORTAGE

EPIDEMIOLOG MED EN FOT I MYLLAN

Jenny Frössling kommer från Västergötland och började 
sin veterinära bana med ett vikariat som distriktsveteri-
när i Tibro. Hon fortsatte inom dåvarande Svenska 
Djurhälso vården i Varberg där hon arbetade med gris.
Mellan åren 1999 och 2004 var hon doktorand vid 
Institutionen för idisslarmedicin och epidemiologi, SLU.
Efter att ha dispu terat 2004 började hon arbeta på SVA
som hon beskriver som en ”bra arbetsplats med en
himla massa roliga och duktiga människor”. Hon har
en fot kvar i den västgötska myllan genom en tiopro-
centig tjänst vid SLU i Skara.

Dagarna blir kortare, nätterna kallare
och snart är det första snöblandade
regnet här. Alla vet vad det betyder –
Veterinärkongress! En av dem som ska
inleda årets event är epidemiologen
Jenny Frössling. Hennes ämne kan
jämföras med Tage Danielssons legen-
dariska monolog om kärnkraft. När
det osannolika blir sannolikt. 

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

JENNY FRÖSSLING arbetar på Statens veterinär-
medicinska anstalt, SVA, och är nybliven sek-
tionschef.

– Vi har precis organiserat om oss, under
Avdelningen för epidemiologi och sjukdoms-
kontroll finns nu två sektioner där jag ansvarar
för epidemiologiska metoder och Cecilia Hul-
tén för epizootologi och sjukdomskontroll, för-
klarar Jenny.

Hon är mitt uppe i att färdigställa en stor
ansökan om EU-medel, fyra miljoner euro och
samarbete mellan 19 olika parter.

– Min ”lilla” ansökan är en del i en större
ansökan till EUs ”Horizon 2020” som totalt
om fattar en budget på 90 miljoner euro och
där in stituten i respektive land motfinansierar
med hälften.

– Väldigt mycket
arbetstid går åt till att
jaga pengar. Endast
hälften av vår verk-
samhet be kostas med
statsanslag  så resten
måste finansieras
med externa medel.
En svårighet inom
vårt område är att

det vi gör kan upp levas som lite diffust. Nästan
allt går ut på förebyggande arbete och föder lätt
tankar som ”varför sanda trottoaren när det
aldrig är någon som halkar”. Det är enklare att
beskriva praktiska saker som en ny metod inom
kirurgin eller liknande, säger Jenny. 

Hennes anförande under Veterinärkongres-
sens plenarsession har titeln ”Epidemiologi i var-
dagen”. Även om pengaraggning ingår i Jennys
vardagssysslor handlar naturligtvis föredraget
om något helt annat, nämligen sannolikheter.

FÖRKLARA VARFÖR man ska komma och lyssna.
– Jag vill framför allt påminna om de stora

perspektiven när det gäller smittsamma sjuk -
domar, säger Jenny. 

– Det är lätt att se samband med ganska få
observationer och sedan dra snabba slutsatser
av det. Då måste man backa och ta till fågel-
perspektivet, se de stora mönstren, säger Jenny
och visar illustrationer på datorn där man t ex
kan se konsekvenserna av att flytta smittbärande

SVT 13 –16fi:Layout 1  16-10-23  09.23  Sida 7



8 N U M M E R  13 • 2016 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

djur mellan olika orter eller gårdar. Hon är
mycket road av detta hjälpmedel i arbetet. 

– Att ständigt samla in data ger värdefull
information vid riskbedömning och smittspår-
ning. Vi älskar data här och jag funderar ofta på
hur mycket som registreras i andra samman-
hang, värdefulla uppgifter, som vi skulle kunna
ha nytta av. Tyvärr kan vi inte ta del av allt utan
får ofta inrikta oss på speciella kampanjer när
många kolleger i fält ska involveras. Vi vill
gärna nå så långt i detta förebyggande arbete att
det handlar om ”nudging”, att man gör rätt
saker utan att ens tänka på det, säger Jenny. 

Hon älskar matematik och läste ett år på
civilingenjörsutbildningen på Lunds tekniska
högskola innan hon bytte spår och flyttade till
Uppsala för att bli veterinär. Att jobba med
projekt som det som pågår vid SVA och flera
djursjukhus just nu och som handlar om att
utforma system som läser av när det sker en
anhopning av vissa fall med ett ”pling” till SVA,
är godis för Jenny. 

En stor del av hennes jobb handlar om att
dra praktiska slutsatser av siffror: ”det är skill-

nad på noll av noll och noll av 3 000”. Hon och
hennes kolleger arbetar konstant med siffror
som har kommit fram genom gediget detektiv-
arbete, något som ständigt pågår men som bara
uppmärksammas när det ”smäller till”. 

– Jag är visserligen en utpräglad siffermän -
niska men kan strunta i småsaker som decimaler
i vissa bedömningar. Om en beräkning visar att
risken för ett utbrott har ökat från noll till 4,34
så tycker jag liksom inte att decimalerna har
någon betydelse. Jag hakar upp mig på när man
diskuterar i sådana termer. Epidemiologi är inte
den typen av vetenskap och det är mycket 
sällan något är svart eller vitt. När svenska
myndigheter förklarar Sverige fritt från en
smittsam sjukdom betyder det inte alltid att vi
kan utesluta att det finns ett enda fall, men att
sannolikheten är väldigt nära noll, förklarar
Jenny. Hon nämner några exempel:

– CWD, Chronic Wasting Disease, har ny -
ligen påvisats hos vildren och älg i Norge. Vilda
djur rör sig fritt över gränsen vilket föranleder
den självklara frågan ”har vi CWD i Sverige?”.
Svaret är att studierna är otillräckliga för att

REPORTAGE

Under Veterinärkongressen kommer Jenny att prata om de stora perspektiven när det gäller smittsamma sjukdomar. Dataskärmen visar
hur det kan se ut när hon studerar smittrisker.
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utesluta detta, men hittills har inget fall note-
rats. Just nu planeras en stor övervakningsinsats
för att ta reda på om vi fått in den här sjuk -
domen i landet, säger Jenny.

EXEMPEL TVÅ handlar om ett stort sjukdoms-
utbrott, PRRS (Porcine Reproductive and
Respiratory Syndrome), där en säker beräkning
ger svaret att det inte finns någon PRRS i lan-
det längre. 

– När vi fick in PRRS i Skåne 2007 gjordes
en stor och framgångsrik insats, kommenterar
Jenny och tillägger att just PRRS inte kräver
lika lång tid efter ett utbrott för att man ska
kunna dra slutsatsen fri jämfört med en del
andra sjukdomar som t ex paratuberkulos. 

Sverige har ett exceptionellt gott läge när det
gäller smittsamma sjukdomar, ändå drabbas vi
av någon större epizooti varje år. Det är inte 
alltid det handlar om sjukdomar som får stor
uppmärksamhet utan också om andra smittor
som kräver stora insatser, t ex salmonella där
kontrollprogrammen ska garantera att svenska
livsmedel är fria. För veterinären som står ”mitt
i det” gäller det att hålla huvudet kallt när det
dyker upp ett positivt prov, oavsett sjukdom.  

– Om man befinner sig i närheten av ett ställe
som varit drabbat av en epizooti eller zoonos är

det lätt att övervärdera ett svar. Man måste all-
tid fundera på urvalet av djur och även på hur
stor sannolikheten är att provsvaret inte stäm-
mer. Ett falskt positivt svar kan få mycket stora
konsekvenser, säger Jenny.

Vilka hot står vi inför just nu? 
– Vi vet att afrikansk svinpest och rabies

”knackar på dörren” och att det skulle dyka upp
mjältbrand kring Omberg var ingen stor över-
raskning. Men när det väl händer blir det
mycket dramatiskt, inte minst genom media -
bevakningen. 

– Alla importer, oavsett djurslag, innebär en
ökad risk för smittspridning. Vi har goda kun-
skaper om våra traditionella husdjur men det
kommer nya djurslag som vi inte kan lika
mycket om. T ex har de exotiska idisslarna ökat
under senare år och det är vanligt att de hålls av
en ny typ av djurägare som inte har bakgrund 
i lantbruket.   

Att det finns mycket att göra som epidemio-
log råder det inga tvivel om. Varje dag får Jenny
och hennes kolleger hantera påringningar om
misstänkta sjukdomsfall. Men om hon själv blir
ombedd att komma ut till gården brukar hon
kontra med ”kom upp till mig” och förklara sitt
fågelperspektiv på sannolikheten att det hand-
lar om en epizooti.  ■

REPORTAGE

TALARE PÅ PLENARSESSIONEN
Årets plenarsession har temat ”Vetenskap och klinisk 
vardag”. Förutom Jenny Frössling (Vardagsepidemiologi)
deltar följande föredragshållare: Jens Häggström, SLU 

(Evidens baserad vete rinärmedicin), Per Eksell, XL Vet AB
(Vetenskaplighet i smådjursklinikerns vardag) och Anna
Kendall, Mälaren Hästklinik (Vetenskaplighet i hästklini-
kerns vardag).
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Jens Häggström Per Eksell Anna Kendall
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Fenobarbital används som första-
handsval vid behandling av primär
epilepsi hos katt. Substansen har
visat sig kunna ge flertalet biverk-
ningar, bland annat hematologiska
avvikelser som trombocytopeni, 
leukopeni och neutropeni. Syftet
med studien var att se om hemato-
logiska avvikelser hos katt kan på -
visas genom en jämförelse av den
hematologiska bilden före och efter
insatt behandling med fenobarbital.

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

INLEDNING
Fenobarbital är för tillfället förstahands-
val för behandling av primär epilepsi hos
katt (2, 9, 19, 21) (Figur 1). Diazepam
har traditionellt använts som antikon-
vulsivt läkemedel (2, 9, 19, 21) men har
associerats med akut hepatisk nekros
och dödsfall vid långtidsbehandling 
peroralt (PO) (7, 11), vilket gör att dia-
zepam inte längre rekommenderas som
behandling vid primär epilepsi hos katt
(2, 9, 19, 21). Även kaliumbromid,
använt som antikonvulsivt läkemedel till
hundar, har setts orsaka biverkningar i
form av eosinofil bronkoalveolit hos kat-
ter och bör därför inte användas till katt
(5). För flertalet andra läkemedel som
används till hund, exempelvis levetirace-
tam, pregabalin och zonisamid, behöver
effekten och säkerheten hos katt utredas
vidare innan de kan rekommenderas
som behandling av primär epilepsi hos
katt (3, 9, 24).

Fenobarbital har hos katt visat sig vara
ett effektivt antikonvulsivt läkemedel i
dosen 2,5 mg/kg två gånger dagligen PO
(9, 18, 19). Fenobarbital verkar anti epi-
leptiskt genom att potentiera effekten av
gammaaminosmörsyra (gamma-amino-
butyric acid, GABA), minska kalcium -
flödet in i neuronerna och hämma gluta-
matutsöndringen (23). Halveringstiden,
då multipla orala doser ges, är 43 timmar
hos katt. Halveringstiden har setts variera
mellan olika kattpopulationer vilket gör
att dosen måste kontrolleras och justeras
individuellt (8).

Biverkningar
Läkemedelsbiverkningar kan generellt
delas upp i två kategorier, typ A och typ
B. Typ A är en akut toxicitet som är dos-
relaterad och som hör samman med den
kända farmakologiska effekten av läke-
medlet. Typ B är en fördröjd överkäns-
lighetsreaktion som inte är dosrelaterad

och är oberoende av läkemedlets kända
farmakologiska egenskaper. Typ B-reak-
tioner kan vara svårare att diagnostisera
och ofta behöver man avbryta behand-
lingen för att förändringarna ska gå till-
baka (25).

Biverkningar av fenobarbital som
noteras av kattägare är få och inkluderar
trötthet, ataxi, polyuri (PU), polydipsi
(PD) och polyfagi (PF) (2, 9, 18, 20).
Katter verkar mindre benägna att
utveckla PU, PD och PF än hundar (9).
Trötthet och ataxi är exempel på typ A-
biverkningar (25). Dessa biverkningar är
dosrelaterade (25) och förbättras oftast
när steady-state uppnåtts (18, 20).

Hos katt finns enstaka fallbeskriv-
ningar med misstänkta typ B-biverk-
ningar mot fenobarbital (1, 10). Dessa
liknar en typ av överkänslighetssyndrom
utlöst av antikonvulsiva läkemedel hos
människor (anticonvulsant hypersensiti-
vity syndrom) (16, 22). I två fall har kat-

KRISTINA JOHANSSON, leg veterinär.*
Handledare: Sofie Van Meervenne, leg veterinär, Diplomate of the

European College of Veterinary Neurology, specialistkompetens 
i sjukdomar hos hund och katt, specialistkompetens i neurologi 

hos hund och katt, AniCura Läckeby Djursjukhus.

Retrospektiv studie

Fenobarbitals inverkan på den hema-
tologiska blodbilden hos tio katter

granskad artikel

➤

VETENSKAP

FIGUR 1. Katt med ett epileptiskt anfall. Fenobarbital är idag förstahandsval för behandling
av primär epilepsi hos katt. 
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terna tre veckor efter insatt behandling
med fenobarbital utvecklat lymfadeno-
pati (1, 10) och en katt drabbades även
av mukokutana reaktioner och hud -
förändringar (1). I båda fallen gick de 
kliniska sjukdomstecknen tillbaka när
behandlingen med fenobarbital avsluta-
des (1, 10). Andra typer av ovanliga
reaktioner beskrivna hos katter behand-
lade med fenobarbital är ansiktsklåda
och generaliserad klåda med lymfödem i
huden (18, 20). Även trombocytopeni,
leukopeni och neutropeni har rapporte-
rats hos enstaka katter under fenobarbi-
talbehandling (18, 20). 

Hos hund har flertalet typ B-reaktio-
ner utlösta av behandling med fenobar-
bital beskrivits (4, 9, 14, 15), däribland
hematologiska avvikelser (phenobarbital
induced haematological abnormalities,
PBIHA). PBIHA finns väl beskrivet hos
hund, både hos hundar som behandlats
med underhållsdos av fenobarbital (4,
13) och hos en hund med akut intoxika-
tion av hög dos fenobarbital (14).

Syftet med studien var att undersöka
om PBIHA hos katt kunde påvisas och i
så fall vilka typer av PBIHA som kunde
observeras. Studien genomfördes retro-
spektivt och grundades på journaler från
Anicura Läckeby Djursjukhus. Katter-
nas hematologiska parametrar jämfördes

före och efter insatt behandling med
fenobarbital.

MATERIAL OCH METODER
De katter som ingick i studien hade alla
besökt Anicura Läckeby Djursjukhus
under tidsperioden 1 oktober 2008 till 
1 juni 2013. Inklusionskriterier för kat-
terna var diagnosen epileptiforma kram-
per (diagnoskod AA01311, Svenska Djur-
 sjukhusföreningens diagnosregister för
häst, hund och katt), påbörjad behand-
ling med fenobarbital och analys av
hematologi före och efter insatt behand-
ling med fenobarbital (Figur 2). Exklu-
sionskriterier var förekomst av ytterligare
kronisk sjukdom som bedömdes kunna
göra provsvaren svårtolkade. Endast
blodprov som var tagna vid återbesök
relaterade till fenobarbitalbehandlingen
inkluderades.

De hematologiska parametrar som
undersöktes i studien var hemoglobin
(Hb), referensområde 80,00–150,00
gram per liter (g/l), hematokrit (Htk),
referensområde 25,00–45,00 procent
(%), trombocyter, referensområde
200,00–500,00 x 109/l, leukocyter
(LPK), referensområde 5,50–19,50 x
109/l, lymfocyter, referensområde 1,80–
7,00 x 109/l och granulocyter, referens-
område 2,80–13,00 x 109/l.

Alla de hematologiska parametrarna
analyserades med Medonic CA 620 Vet,
Boule, (Boule Diagnostic AB, Stockholm,
Sverige). Enligt tillverkaren ska proverna
analyseras minst 15 minuter efter blod-
provstagning, men inom åtta timmar.
För trombocyter rekommenderas analys
inom två timmar. Medonic CA 620 Vet
är en impedansanalysator. Resultaten för
leukocyter ges i trepartsdifferentiering,
lymfocyter, ”mid-sized cells” (framför
allt monocyter) och granulocyter. Korre-
lationskoefficienten (r-värden) för katt
är 0,99 för Hb, 0,97 för Htk, 0,84 för
trombocyter, 0,99 för LPK, 0,93 för
lymfocyter och 0,79 för granulocyter.
Variationskoefficienten (coefficient of
variation, CV) har hos katt i en studie
uppmätts till 0,8 procent för Hb, 2,6
procent för trombocytantal och 1,6 pro-
cent för leukocytantal (6), jämfört med
tillverkarens uppgifter på humansidan
med 0,8 procent för Hb, 3,2 procent för
trombocytantal och 2,0 procent för leu-
ko cytantal.

Data analyserades med SPSS Statistics
(version 21). De parametrar där vidare
statistisk analys bedömdes som önskvärd
kontrollerades för statistisk signifikant
skillnad med t-test för parade mätningar,
efter att materialet kontrollerats och
befunnits normalfördelat (Kolmogorov-
Smirnov-test och Shapiro-Wilk-test). De
parametrar som testades var leukocytan-
tal, lymfocytantal och granulocytantal
före och efter insatt behandling med
fenobarbital. En signifikansnivå på
<0,05 tillämpades.

RESULTAT
Totalt studerades journaler för 26 katter
med diagnosen epileptiforma kramper
som behandlades med fenobarbital. Av
dessa katter var det tio som uppfyllde
samtliga uppställda inklusionskriterier.
Alla tio katter i studien var huskatter
eller blandraskatter. Sex av katterna var
hanar och fyra var honor. Åtta av katterna
var kastrerade medan en av hanarna 
och en av honorna var registrerade som 
okastrerade. Katternas medianålder var,
vid första besöket med diagnosen epilep-
tiforma kramper, 3,5 år med ett spann
på 1,4–9 år.

Fem av katterna blev inskrivna på
djursjukhuset för att kramperna skulle
hävas i samband med att medicinering

➤
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FIGUR 2. Inklusionskriterier för katterna var diagnosen epileptiforma kramper, påbörjad 
behandling med fenobarbital och analys av hematologi före och efter insatt behandling
med fenobarbital.
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med fenobarbital påbörjades. Alla fem
behandlades med fenobarbital intrave-
nöst och/eller intramuskulärt och två av
dessa behandlades dessutom med diaze-
pam intravenöst. Alla katterna påbör -
jade behandling med fenobarbital PO.
Sju fick fenobarbital två gånger dagligen
i en mediandos på 2,68 mg/kg per dose-
ringstillfälle med ett spann på 1,67–3,68
mg/kg per doseringstillfälle. Tre fick
enbart medicinering en gång dagligen i
doseringen 2,51–3,95 mg/kg. 

Hos åtta av katterna justerades feno-
barbitaldosen vid senare tillfälle. Orsa-
ker till justeringar i dosen var kliniska
tecken på t ex trötthet och ataxi, icke
tillfredsställande behandlingssvar, serum-
 koncentration av fenobarbital som låg
utanför referensområdet eller påverkan
på blodbilden som leukopeni. Ingen av
katterna var tvungen att avbryta be -
handlingen med fenobarbital på grund
av biverkningar.

Hematologi innan insatt behandling
Blodprov som inkluderade hematologi
togs på alla tio katterna innan medicine-
ring med fenobarbital sattes in. Tre av
katterna hade före insatt behandling
med fenobarbital förhöjt Hb och en av
dessa hade även förhöjt Htk. En av kat-
terna hade mycket lindrig trombocyto-
peni. En hade leukopeni och samma
katt hade även lymfopeni och granulo-
cytopeni. Ytterligare två katter hade
lymfopeni och en granulocytopeni.

Hematologi efter insatt behandling
med fenobarbital
Första återbesöket som inkluderade ana-
lys av hematologiska parametrar gjordes
två månader (medianvärde) efter insatt
behandling med fenobarbital. För sju av
katterna gjordes återbesöket efter tio
dagar till två månader, för två av katterna
efter cirka ett år och för en av katterna
efter 2,5 år. Fyra katter hade gjort åter-
besök relaterade till sina epileptiforma
kramper tidigare, vilka inte inkluderade
blodprov avseende hematologi.

Vid den första kontrollen av hemato-
logiska parametrar efter insatt behand-
ling med fenobarbital hade Hb stigit hos
sex av katterna och sjunkit hos fyra av
dem. Fyra av katterna uppvisade nu ett
Hb över referensområdet (Tabell 1a).
Även Htk hade efter insatt behandling

med fenobarbital stigit hos sex av katterna
och sjunkit hos fyra. Tre av katterna
uppvisade nu en Htk över referensområ-
det och en katt hade en Htk under refe-
rensområdet (Tabell 1b). Ingen statistisk
analys gällande Hb eller Htk utfördes.

Sju av katterna uppvisade stigande
trombocytantal vid första hematologin
efter insatt behandling med fenobarbital
och tre av katterna sjunkande trombocyt -
antal. En katt hade nu trombocytopeni
och en katt trombocytos (Tabell 1c).
Inte heller för trombocytantal utfördes
statistisk analys.

Leukocytantalet minskade efter insatt
behandling med fenobarbital hos sju av
katterna och ökade hos tre. Fem av kat-
terna hade nu leukocytantal under refe-
rensområdet (Figur 3a). Vid statistisk
analys av leukocytantal före och efter
insättning av fenobarbital upptäcktes att
en katt uppvisade ett värde för leukocyt -
antal efter insättning av fenobarbital
som var en avlägsen utliggare (extreme
outlier). Värdet (23,0 x 109/l) ses som en
asterisk (*) i Figur 3a. Vid närmare
granskning av journalen för denna katt
sågs att den vid detta tillfälle varit inlagd
på AniCura Läckeby Djursjukhus då

den slutat äta, eventuellt på grund av sin
fenobarbitalmedicinering. Då katten vid
tillfället inte utreddes vidare för andra
samtidiga sjukdomar togs ett beslut om
att utesluta denna katt ur den statistiska
analysen för leukocytantal. Den statis -
tiska analysen visade signifikant skillnad 
(p = 0,011) för leukocytantal före och
efter insatt behandling av fenobarbital,
där leukocytantalet sjönk efter insatt
behandling med fenobarbital.

Vid det första återbesöket som inklu-
derade analys av hematologiska para-
metrar uppvisade åtta av katterna lymfo-
peni. Utliggaren och den avlägsna utlig-
garen för lymfocytantal, markerade med
rund ring (º) respektive asterisk (*) i
Figur 3b, är andra katter än den som
registrerades som avlägsen utliggare för
leukocytantal (Figur 3b). Statistisk ana-
lys av lymfocytantal före och efter insätt-
ning av fenobarbital visade ingen signifi-
kant skillnad (p = 0,379) mellan de två
grupperna.

Hos sju av katterna hade granulocyt -
antalet minskat vid första provtagnings-
tillfället efter insatt behandling med
fenobarbital. Hos två av katterna hade
granulocytantalet stigit lindrigt och hos ➤
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Tabell 1a. HB HOS TIO KATTER MED EPILEPTIFORMA KRAMPER FÖRE OCH EFTER INSATT BEHANDLING MED

FENOBARBITAL.

Hb Före insatt behandling Efter insatt behandling
med fenobarbital med fenobarbital

Variationsvidd 120–168 g/l 83–170 g/l
Median 143,5 g/l 146,5 g/l
Kvartilavstånd 29 g/l 38 g/l

Tabell 1b. HTK HOS TIO KATTER MED EPILEPTIFORMA KRAMPER FÖRE OCH EFTER INSATT BEHANDLING MED

FENOBARBITAL.

Htk Före insatt behandling Efter insatt behandling
med fenobarbital med fenobarbital

Variationsvidd 32,6–48,9 % 24,2–49,1 %
Median 41,2 % 41,6 %
Kvartilavstånd 9 procentenheter 12,1 procentenheter

Tabell 1c. TROMBOCYTANTAL HOS TIO KATTER MED EPILEPTIFORMA KRAMPER FÖRE OCH EFTER INSATT

BEHANDLING MED FENOBARBITAL.

Trombocyter Före insatt behandling Efter insatt behandling
med fenobarbital med fenobarbital

Variationsvidd 199–479 x 109/l 127–536 x 109/l
Median 321 x 109/l 361 x 109/l
Kvartilavstånd 126 x 109/l 204 x 109/l
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en av katterna hade granulocytantalet
stigit markant till över referensområdet
(Figur 3c). Även vid statistisk analys av
granulocytantal före och efter insättning
av fenobarbital upptäcktes att en katt

uppvisade ett värde för granulocytantal
efter insättning av fenobarbital som var
en avlägsen utliggare. Värdet (20,6 x
109/l) ses som en asterisk (*) i Figur 3c.
Detta var samma katt som uppvisade en

avlägsen utliggare för leukocytantal.
Även i den statistiska analysen för gra-
nulocytantal uteslöts denna katt. En sta-
tistisk signifikant skillnad (p = 0,007)
sågs för granulocytantal före och efter
insatt behandling av fenobarbital, där
granulocytantalet var lägre efter insatt
behandling med fenobarbital.

DISKUSSION
I denna studie kunde ingen fenobarbital-
inducerad anemi påvisas. Liten skillnad
sågs i medianvärde gällande Hb och Htk
före och efter insatt behandling med
fenobarbital. Variationsvidden och kvar-
tilavståndet var större både gällande Hb
och Htk efter insatt behandling med
fenobarbital jämfört med före insatt
behandling. Den röda blodbilden på -
verkas exempelvis av katternas dehydre-
rings grad, vilken kan vara påverkad,
speciellt hos de djur som presenterades
med akuta kramper. Enligt författarens
vetskap har fenobarbitalinducerad anemi
aldrig påvisats hos katt. Hos hund finns
det väl beskrivet (4, 14). Statistisk analys
för Hb och Htk utfördes inte då felkäl-
lorna, exempelvis dehydreringsgrad, i en
studie av denna storlek bedömdes kunna
påverka resultatet. 

Inga säkra tecken på fenobarbital -
inducerad trombocytopeni kunde ses i
den här studien, även om en av katterna
utvecklade trombocytopeni som vid
ytterligare återbesök normaliserades.
Trombocytopeni har dock tidigare setts
hos katter under behandling med feno-
barbital (18, 20). Medianvärdet för
trombocytantal ändrades från 321 x
109/l till 361 x 109/l efter insatt behand-
ling med fenobarbital, samtidigt som
variationsvidden och kvartilavståndet
ökade. När trombocytantal hos katt tol-
kas måste hänsyn tas till att maskinell
mätning kan ge felaktiga resultat, då kat-
ter normalt sett har stora trombocyter
och små röda blodkroppar och att trom-
bocyterna har en tendens att bilda trom-
bocytaggregat. Medonic CA 620 Vet är
en impedansanalysator som mäter stor-
leken på blodkroppar för att skilja dem
åt, vilket gör att stora trombocyter kan
registreras som röda blodkroppar.
Manuell trombocyträkning rekommen-
deras, vilket inte hade utförts i något av
fallen i studien. Statistisk analys utfördes
inte för trombocytantal då manuell

➤
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FIGUR 3A. Leukocytantal hos tio katter med epileptiforma kramper före och efter insatt 
behandling med fenobarbital. * markerar en avlägsen utliggare.

FIGUR 3B. Lymfocytantal hos tio katter med epileptiforma kramper före och efter insatt 
behandling med fenobarbital. º respektive * markerar en utliggare och en avlägsen 
utliggare.
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trombocyträkning bedömdes vara nöd-
vändig för att resultatet skulle vara till-
förlitligt.

I studien hade fem av katterna (50 %)
leukopeni vid den första hematologiska
analysen efter insatt behandling med
fenobarbital, varav en hade leukopeni
redan innan fenobarbitalbehandlingen
påbörjades. Siffran är hög jämfört med
en tidigare studie som visat en prevalens
av leukopeni på elva procent hos katter
som behandlats med fenobarbital (18).
Åtta av katterna (80 %) hade lymfopeni
vid första provtagningstillfället efter
insatt fenobarbitalbehandling, vilket
också tolkas som en hög andel. Det är
dock betydligt högre prevalens av lymfo-
peni (30 %) än av leukopeni (10 %)
innan insatt behandling med fenobarbi-
tal. Orsaken till det är okänd. Leukocyt -
antalet efter insatt behandling med
fenobarbital var signifikant lägre än leu-
kocytantalet innan insatt behandling.
För lymfocyter sågs ingen statistisk sig-
nifikant skillnad. 

Två av katterna hade granulocytopeni
före insatt behandling av fenobarbital
jämfört med tre vid första hematologin
efter insatt behandling. Om granulocyt -
antalet jämförs har medianantalet mins-
kat från 7,75 x 109/l före insatt behand-

ling med fenobarbital till 3,15 x 109/l
efter insatt behandling med fenobarbi-
tal. Bara en katt hade ett högre granulo-
cytantal än 5,3 x 109/l
vid första hematologin
efter insatt behandling
med fenobarbital. Sta-
tistisk analys gav signi-
fikant lägre granulo -
cyt antal efter insatt
behandling av fenobar-
bital. Eftersom granulo-
cyterna är den större
andelen av LPK är det
troligt att det är dessa
som ger det signifikant
lägre leukocytantalet
efter insatt behandling
med fenobarbital.

Även om studiens
underlag är litet verkar
det som att fenobarbital
kan påverka den vita
blodbilden hos katt och
ge upphov till lägre 
leukocytantal och gra-
nulocytantal (Figur 4).
Fenobarbitals påverkan
på lymfocyter behöver
studeras närmare innan
någon slutsats kan fast-

ställas. Ingen av katterna i studien fick 
så allvarliga hematologiska avvikelser 
att behandlingen med fenobarbital var
tvungen att avbrytas.

Vid tolkning av skillnader i leukocyt -
antal får beaktas att antalet leukocyter 
i blodet påverkas av ett flertal faktorer, 
t ex infektioner, vävnadsskada, inflam-
mation och stress (12). Katter hos vilka
andra samtidiga sjukdomar konstatera-
des exkluderades ur studien men både
de initiala och de uppföljande blodpro-
verna kan ha påverkats av okända in -
fektioner eller andra sjukdomar. Tre av 
katterna var provtagna och negativa för
felint leukemivirus (FeLV) och felint
immunsuppressivt virus (FIV), de övriga
katterna hade okänd status för FeLV och
FIV. En ytterligare faktor att ta hänsyn
till är att katter med högre granulocyt -
antal vid första besöket kan ha varit
stressade av exempelvis kramperna i sig,
transporten till veterinären eller provtag-
ningen. Adrenalinpåslag kan ge ökat
antal neutrofiler och lymfocyter i blod-
cirkulationen. Sjukdomar, smärta, trauma
och andra tillstånd som kan ge ett ökat
endogent kortikosteroidpåslag orsakar
”stress-leukogram”, vilket vanligen ses ➤

VETENSKAP

FIGUR 3C. Granulocytantal hos tio katter med epileptiforma kramper före och efter insatt
behandling med fenobarbital. * markerar en avlägsen utliggare.

FIGUR 4. Även om stu -
diens underlag är litet
verkar det som att feno-
barbital kan påverka
den vita blodbilden hos
katt och ge upphov till
lägre leukocytantal och
granulocytantal. 
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som neutrofili, lymfopeni och monocy-
tos (12). Fenobarbital verkar sederande,
vilket kan ha påverkat katterna så att de
kände sig lugnare vid nästa veterinär -
besök och provtagning och därmed 
uppmätte lägre granulocytantal i blod-
provet. Lymfocyterna är i detta avseende
svårtolkade. Medonic CA 620 Vet gör
endast skillnad mellan lymfocyter, ”mid-
sized cells” och granulocyter. Är några av
dessa celler onormalt stora eller små eller
på annat sätt förändrade finns risk att de
registreras felaktigt i resultatet. Manuella
differentialräkningar skulle ha säkerställt
celltyp och även kunnat skilja mellan
neutrofila, basofila och eosinofila granu-
locyter, men utfördes inte i något av fal-
len. Inte heller provtagningen, tid från
blodprovstagning till blodprovsanalys
eller hur analysen utfördes var standardi-
serade i studien och det kan ha påverkat
resultatet. 

I denna studie har katterna med låga
leukocytantal och granulocytantal innan
insatt fenobarbitalbehandling uppvisat
lindrigt stigande antal leukocyter och
granulocyter vid påföljande provtag-
ningstillfälle, efter insättning av fenobar-
bital. Det går därför inte att dra slutsat-
sen att leukopeni innan behandling med
fenobarbital skulle vara en riskfaktor för
att utveckla allvarlig fenobarbitalinduce-
rad leukopeni.

Exakt hur fenobarbital orsakar anemi,
trombocytopeni och leukopeni hos hund
och katt är okänt, men flera olika hypo-
teser har beskrivits. En teori är misstänkt
immunmedierad reaktion (typ B-biverk-
ning, överkänslighetsreaktion). Orsaken
till reaktionen kan vara att fenobarbital
interagerar med ett leukocytprotein och
framkallar en cytotoxisk immunrespons
(13). En annan teori är en direkt dos -
relaterad hämmande effekt på lymfocyt-
funktion och proliferation. Detta har
visats hos människa (17). Vidare tros
toxiska metaboliter av fenobarbital
kunna påverka hematopoesen. Vid ned-
satt leverfunktion hos hundar har man
sett att utsöndringen av metaboliter från
fenobarbital minskar (13). Benmärgs -
suppression anges som ytterligare en
möjlig orsak(14). I en studie där hundar
behandlade med fenobarbital uppvisade
neutropeni som den enda hematologiska
avvikelsen drogs slutsatsen att de drab-
bats av en fenobarbitalinducerad perifer

cellförstörelse, snarare än en benmärgs-
påverkan. Detta trots att benmärgsprov
inte var tagna (4). Ingen av katterna i
den studien uppvisar pancytopeni, vilket
även det tolkas som att allvarlig påver-
kan på benmärgen är mindre trolig utan
att det mer sannolikt är en påverkan på
de perifera leukocyterna som orsakar
leukopenin. Benmärgsprov var inte hel-
ler här taget i något av fallen.

Framtida studier
Vidare studier angående PBIHA hos
katt behövs då fenobarbital är första-
handsval för behandling av primär epi-
lepsi hos katt och få andra alternativ 
är tillgängliga. Få tidigare studier har
undersökt fenobarbitals inverkan på den
hematologiska blodbilden hos katt.
Denna studie har visat en tendens till att
behandling med fenobarbital hos katter
med epileptiforma kramper kan orsaka
sänkta leukocytantal och granulocytan-
tal, men den bygger på ett litet underlag
och tidsspannet från insatt fenobarbital
till att hematologiska parametrar kon-
trollerades varierade stort. Även om
majoriteten av katterna, sju av tio katter,
provtogs mellan tio dagar och två måna-
der efter insatt behandling med fenobar-
bital, provtogs tre av katterna först efter
ett år till 2,5 år. Det stora tidsspannet
gör att andra orsaker än fenobarbital -
behandlingen är svårare att utesluta som
faktorer till variationerna i de hematolo-
giska parametrarna. En större, prospek-
tiv studie skulle kunna omfatta en större
grupp katter, standardiserade tidpunkter

för blodprovstagningarna, blodprovstag-
ning vid fler tillfällen, fler grundläggande
provtagningar såsom FeLV och FIV,
manuella differentialräkningar och friska
kontrollkatter (Figur 5). 

Leukopeni har hos hund visat sig ge
ospecifika sjukdomstecken, som trötthet
och nedsatt aptit (13, 17). Då katter säl-
lan motioneras eller aktiveras på samma
sätt som hundar är det möjligt att lind-
riga ospecifika sjukdomstecken inte upp-
 fattas av ägaren. Upplevelsen för djuret
kan antas vara likartad vilket gör fram -
tida studier än mer angelägna.

SAMMANFATTNING 
Fenobarbital används som förstahands-
val vid behandling av primär epilepsi
hos katt. Fenobarbital har hos katt visat
sig kunna ge flertalet biverkningar.
Dessa inkluderar lymfadenopati, klåda
och hematologiska avvikelser som trom-
bocytopeni, leukopeni och neutropeni.
Få studier, om någon, har gjorts med
fokus på hematologiska avvikelser ut lösta
av fenobarbital (phenobarbital-inducerad
haematological abnormalities, PBIHA)
hos katt. 

Syftet med denna retrospektiva studie
var att se om PBIHA hos katt kunde
påvisas genom en jämförelse av den
hematologiska bilden före och efter
insatt behandling med fenobarbital.
Journaler för katter som hade besökt
Anicura Läckeby Djursjukhus, fått dia-
gnosen epileptiforma kramper och som
därefter behandlats med fenobarbital
granskades. Katter med andra samtidiga

➤
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FIGUR 5. En framtida studie skulle kunna omfatta standardiserade tidpunkter för blod -
provstagningarna vid fler tillfällen, fler grundläggande provtagningar, manuella diffe -
rentialräkningar och friska kontrollkatter.
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kroniska sjukdomar exkluderades. Tio
katter inkluderades, där det hade tagits
hematologiska blodprov före och efter
insatt behandling med fenobarbital. De
hematologiska parametrar som jämför-
des var hemoglobin, hematokrit, trom-
bocyter, leukocyter, lymfocyter och gra-
nulocyter.

Ingen fenobarbitalinducerad anemi
eller trombocytopeni kunde påvisas hos
katterna i studien. Däremot sågs statis-
tisk signifikant lägre leukocytantal (p =
0,011) och granulocytantal (p = 0,007)
efter insatt behandling med fenobarbi-
tal. För lymfocytantal sågs ingen signifi-
kant skillnad (p = 0,379) före och efter
insättning av fenobarbital. Ingen av kat-
terna drabbades av så allvarliga hemato-
logiska avvikelser att behandlingen med
fenobarbital fick avbrytas.

SUMMARY
The effect of phenobarbital on
the haematological blood values
of ten cats
Phenobarbital is the first-choice drug for
treatment of primary epilepsy in cats.
Different side effects related to pheno-
barbital treatment in cats include lymph-
 adenopathy, pruritus and haematological
abnormalities such as leukopenia, neutro -
penia and thrombocytopenia. No studies
have been done specifically focusing on
phenobarbital induced haematological
abnormalities (PBIHA) in cats. 

The aim of this retrospective study
was to investigate the potential existence
of PBIHA in cats by comparing the 
haematological blood values before and
after initiation of phenobarbital treat-
ment. Medical records were reviewed for
cats diagnosed with epilepsy and treated
with phenobarbital at Anicura Läckeby
Veterinary Hospital. Cats with concurrent
chronic diseases were excluded. Hema-
tologic measurements before and after
initiation of phenobarbital treatment
were available for 10 cats that were in -
cluded in the study. 

None of the cats showed phenobarbi-
tal induced anaemia or thrombocyto -
penia. There were significant lowered
leukocytes (p = 0.011) and granulocytes
(p = 0.007) counts after the phenobarbi-
tal therapy had started. No significant
difference (p = 0.379) was seen regar-
ding the lymphocytes before and after

phenobarbital therapy. These haemato-
logical changes were never severe enough
for the treatment to be discontinued.
Few alternatives to phenobarbital are
available for cats with primary epilepsy.
Further studies are needed as there is a
paucity of studies on PBIHA in cats.
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VETENSKAP

Rättelse
I veterinärtidningen nummer 8–
9/16, sidan 18, finns en tabell med
översikt av vaccinationsbiverkningar
hos hund 2015. Ett av de vaccin
som räknas upp är Nobivac Parvo
live vet, med två rapporter. Detta
har tyvärr blivit fel, det aktuella pre-
paratet är Nobivac DHP live vet,
med två rapporter. Redaktionen be-
klagar denna felskrivning.

JOHAN BECK-FRIIS
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EHEC-UTREDNINGAR MED MISSTÄNKT
KOPPLING TILL DJUR
Om EHEC
Vissa typer av verotoxinproducerande Escheri-
chia coli (VTEC) som är synonymt med STEC
(shigatoxinproducerande Escherichia coli) kan
orsaka allvarlig infektion hos människa och kal-
las då EHEC (enterohemorragiska Escherichia
coli). Enligt statistik från Folkhälsomyndig -
heten är omkring hälften av fallen i Sverige
smittade i landet. Vissa län redovisar fler fall
vilket delvis kan bero på diagnostik och hur de
regionala kriterierna för provtagning och analys
ser ut. Falldefinition baseras på förekomst av
gener för verotoxin/shigatoxin (vtx/stx) och vid-
 häftning (eae) men man försöker oftast isolera
bakterien även om det inte alltid lyckas. Mer-
parten av EHEC-fallen hos människa brukar
inträffa under sensommar och tidig höst. Den
komplikation som kan ge mycket allvarliga
symtom med bland annat njurpåverkan
(Hemolytiskt Uremiskt Syndrom, HUS) är
vanligare bland barn.

Utredningar under 2016
Under 2016 har det inkommit misstanke om
EHEC-smitta i samband med djur i ett antal
besättningar, där i vissa fall kopplingar till
andra gårdar lett till provtagning av djur från
hittills tio olika djurbesättningar. En av dessa
med misstankar som föranleddes av opastörise-
rad mjölk har avskrivits då provtagningen utföll

med negativt resultat. I ett fall påvisades en epi-
demiologisk koppling mellan human- och
djurstam av VTEC O157:H7 av en lite ovanlig
typ. Misstanken grundades på att personen
besökt ett kosläpp och där haft direktkontakt
med nötkreatur.

Ett antal utredningar på humansidan föran-
ledda av fall med allvarliga symtom med risk
för njurpåverkan (HUS) pågår i Skåne och 
Blekinge. I ett av fallen (Blekinge) påvisades en
epidemiologisk koppling mellan en fårbesätt-
ning och humanfallet, med samma variant av
O157:H7  (O157:H7 av klad 8) som hos män-
niska är känd för att ge allvarliga symtom med
bland annat njurpåverkan. En närliggande
besättning med nötkreatur där stängsel och en
liten sjö gränsar till fårbesättningen provtogs
också för att se om det rörde sig om en miljö -
smitta. I denna utredning fanns (enligt uppgift)
ingen direkt kontakt mellan djuren utan ett
indirekt samband förelåg genom närhet mellan
besättningarna och umgänge mellan djurhållar-
nas familjer. Provsvaren från nötkreatursbesätt-
ningen var också identiska med humanfallet
(epidemiologiskt kopplad). I en annan utred-
ning av eventuell koppling till O157:H7 av
klad 8 har barn klappat får respektive lekt i en
trädgård som var nygödslad med fårgödsel.
Provsvaret är i skrivande stund inte klart. 

Smittspårning 
Smittspårning sker i enlighet med smittskydds-

Ett antal EHEC-utredningar pågår i landet och nya

studier har gett en bättre förståelse för hur smittan

sprids. Epizteln rapporterar också om hur aktuella beräkningar från Världsban-

ken satte spridningen av antibiotikaresistenta bakterier i internationellt fokus.

Texten är sammanställd av Madeleine Gertzell, Jordbruksverket.

■ ■  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.

MÅNADENS EPIZTEL
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lagen (2004:168). I de fall smittskyddsläkare
misstänker ett samband mellan ett EHEC-fall
hos människa och djur kontaktas länsveterinä-
ren som i sin tur informerar Jordbruksverket
om misstanken i enlighet med en framtagen
rutin. Provtagning och en smittskyddsutred-
ning utförs i de fall man har en tillräckligt stark
misstanke om ett sådant samband och det rör
sig om en serovar som man påvisar hos djur. 
I de besättningar där provtagning utfallit 
med positivt resultat får djurhållaren besöks-
och hygienrekommendationer med förslag till 
vidare hantering från Jordbruksverket. Gård &
Djurhälsan kan i vissa fall hjälpa till med råd-
givning till djurhållaren. 

Nötkreatur är kända reservoarer för vissa
stammar som är mer associerade med allvarliga
symtom hos människa än andra VTEC-stam-
mar (exempelvis vissa stammar av VTEC O157
och VTEC O121) men även får och get kan
vara smittbärare för dessa stammar. 

Jordbruksverket finansierar olika studier för
att öka kunskapen om smittan hos djur. Dessa
undersökningar pekar på att VTEC-bakterien
kan uppträda hos närliggande besättningar
inom ett lokalt område, vilket eventuellt kan
tyda på en spridning via miljön. Information
om extra hygienmedvetenhet kan då behöva
spridas genom berörda myndigheter i samarbete
med lantbruksnäringen.

ANTIBIOTIKARESISTENS I FOKUS
Under september fick problematiken med den
ökade utvecklingen och spridningen av anti -
biotikaresistenta bakterier stort internationellt
fokus. Världsbanken beräknade kostnaderna
för en fortsatt utveckling och spridning av anti-
biotikaresistens. Siffrorna visar att resistensut-
vecklingen är ett ekonomiskt hot motsvarande
finanskrisen 2008 och att resistensproblemati-
ken kommer att öka fattigdomen i världen där
den påverkar de fattigaste länderna mest. Den
stora skillnaden jämfört med finanskrisen är att
kostnaderna orsakade av antibiotikaresistens
skulle kvarstå och att drabbade länder inte skulle
kunna återhämta sig på samma sätt som vid en
finanskris.

Den 21 september antogs en FN-deklaration
om antibiotikaresistens. Det var första gången
som frågan om antibiotikaresistens tagits upp
på ett högnivåmöte i FNs generalförsamling.
Deklarationen innebär att alla FNs medlems-
länder, från högsta politiska nivå, nu ställer sig
bakom den globala handlingsplanen mot anti-
biotikaresistens och andra former av mikrobiell
resistens som togs fram av FN-organen WHO,
FAO och OIE och som antogs vid världshälso-
församlingen i fjol.

I Sverige har veterinärkåren, näringens orga-
nisationer och myndigheterna länge arbetat för
ansvarsfull användning av antibiotika till djur.
Tack vare detta arbete är användningen av anti-
biotika till djur mycket låg i ett internationellt
perspektiv och smalspektrumantibiotika är det
dominerande alternativet vid behandling. Det
svenska mottot att ”friska djur behöver inte
antibiotika” börjar dessutom sprida sig till
andra länder. Det är dock viktigt att svenska
veterinärer och djurägare dagligen fortsätter att
bara använda antibiotika när det verkligen
behövs, att förebygga sjukdomar och att till -
lämpa god vårdhygien.  ■

MÅNADENS EPIZTEL

Aktuella studier pekar på att VTEC-bakterien kan uppträda hos
närliggande besättningar inom ett lokalt område, vilket talar för
en spridning via miljön.
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Vilken är din diagnos? – epizootologi

Att som veterinär hantera en hund
som kommer från en bostad med 
en tuberkulossmittad person är ett
scenario som blivit aktuellt några
gånger under de senaste åren. Det
kommer sannolikt också att bli van -
ligare. Frågan är sammanställd av
Catrin Vesterlund-Carlsson, epide-
miolog vid SVA.

Hund med tuberkulossmittad
ägare
En person konstaterades smittad med 
M tuberculosis efter en tid av sjukdom
med symtom från luftvägarna. Personen
hade öppen tuberkulos och lades in på
sjukhus. I hushållet fanns en hund som
varit i nära kontakt med personen under
flera veckor innan smittan hos männi-
skan konstaterades. Personens symtom under perio-
den innan diagnos inkluderade produktiv hosta.
Hunden var helt symtomfri men hade nära kontakt
med andra hundar och människor i andra hushåll
(Figur 1). Vad skulle du som veterinär behöva tänka

på om du får in denna hund som patient till din 
klinik (och får information om tuberkulossmittan i
hemmet)?

SVAR SE SIDAN 46

FIGUR 1. Hur hanterar veterinärkliniken en hund som är helt symtom -
fri men har varit i nära kontakt med en tuberkulossmittad person
under flera veckor innan smittan hos människan konstaterades? 
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Tid: 13–17 februari 2017 + praktikvecka vid utvalt stuteri 

Plats: SLU, Uppsala. 

Målgrupp: Ansvarig veterinär vid stuteri med seminverk-
samhet. Sökanden bör ha minst 1 års yrkeserfarenhet.

Antal deltagare: 15 deltagare (minst 14, max 18). KV för-
behåller sig rätten att välja ut kursdeltagare.

Kursavgift: 16 000 kr (exkl. kostnader för praktikvecka  
samt mat och logi), moms tillkommer.

Kursansvarig: Anne-Marie Dalin.

Föreläsare: Prof, Dipl ECAR Anne-Marie Dalin,  
prof Jane Morrell, docent Lena Malmgren och  

Ansökning till kursen skickas till Susanne Pettersson,  
Inst för KV, Administrationen, Box 7054 SLU, 750 07  
Uppsala eller via e-mail susanne.pettersson@slu.se.

Ansökningarna ska vara inkomna senast den 5 december 
2016. I ansökan ska anges namn, personnummer, adress, 
telefonnummer, år för avlagd examen samt motiv för önskan 
att gå kursen, arbetsgivarens namn (och faktureringsadress) 

Institutionen för Kliniska Vetenskaper (KV), SLU 
anordnar  

KURS I  
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Ahoo ...

Tillsammans med veterinären – för djurets bästa.

www.drbaddaky.com

Samverkansavtal mellan läkemedelsföretag
och djursjukvården
❘❙❚ LIF, Sveriges lantbruksuniversitet, Jordbruksverket/Distriktsvete-
rinärerna och Gård & Djurhälsan i Sverige AB ingick i slutet av
förra året en överenskommelse för samverkan mellan läkemedels-
företag och personal inom djursjukvården. Dessutom beslutade
SLA-Svensk Djursjukvård att införa efterlevnad av samverkans -
reglerna som en del av sitt kvalitetssigill. 

Överenskommelsen är den första av sitt slag mellan läkeme-
delsbranschen och djursjukvården och ansluter till den tradition av
samverkansöverenskommelser som länge funnits på humansidan
mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvårdspersonal (den
så kallade SKL-överenskommelsen). 

Överenskommelsen reglerar bland annat vad som gäller när 
ett läkemedelsföretag ger produktinformation till personal inom
djursjukvården, vad som gäller för olika typer av sammankomster/
utbildningar och hur sponsring av exempelvis ett möte får gå till.
Härtill finns regler för konsultation och regler för gåvor, hjälpme-
del och läkemedelsprover. 

LIF – de forskande läkemedelsföretagen, gick den 7 oktober 

ut med en påminnelse om att överenskommelsen finns och att
den syftar till att samarbetet mellan parterna ska utvecklas på 
ett förtroendefullt sätt. Den fullständiga överenskommelsen kan
laddas ner från www.lif.se i kapitel 2, avdelning 4 av det etiska
regelverket.  ■

❘ ❙❚ noterat
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Överenskommelsen mellan läkemedelsföretag och djursjukvården
syftar till att samarbetet mellan parterna ska utvecklas på ett för -
troendefullt sätt. 
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en 30 september arrange -
rade KSLA (Kungl. Skogs-
och Lantbruksakademien)
ett seminarium om hur
Sverige bör planera för att

anpassa vår djurhållning till ett föränd-
rat klimat. En av initiativtagarna var
Ann Albihn från SVA, som också inledde
seminariet.

Klimatförändringen påverkar djuren
både direkt och indirekt, underströk hon.
Direkt påverkan kan ske genom extrem-
väder, värmeböljor, torka, bränder eller
stormar men den indirekta påverkan är
mer långtgående. Det kan t ex röra sig
om ekosystemförändringar, nya vektor-
burna respektive vattenburna infektio-
ner, permanent vatten- eller foderbrist,
sänkt foderkvalitet, förändrade skötsel-
rutiner och återkommande behov av
evakuering eller uppfödningsrelaterade
transporter av djur.

KLIMATKÄNSLIGA SJUKDOMAR
Ann Albihn varnade för att vi kan få se
fler klimatkänsliga smittsamma sjukdo-
mar. Med detta menade hon sjukdomar
som på något sätt är beroende av natu-
ren för sin spridning eller etablering.
Det kan handla om överföring av smitt -
ämnen till en ny individ eller art genom
artropodvektorer, via vatten eller mark
eller genom vilda djur som reservoarer.
Vissa opportunistiska infektioner kan
öka när djur blir stressade och får ned-
satt immunförsvar på grund av klimat-
förändring, t ex värmestress eller trängsel
som följd av foder- eller vattenbrist.

Klimatförändringarna kan vidare
orsaka ändrade beteenden hos djuren
och behov av nya skötselrutiner. Exem-
pelvis medför betesbrist att djuren betar
närmare marken och betar i områden
där andra djur har gödslat, något som
normalt ratas. Detta leder till en ökad
risk för parasitsmitta. Betesbrist kan
också göra att djur äter av giftiga växter
och kräver därför stödutfodring eller
installning som inte behövs idag. En
värmebölja medför dessutom att djuren

äter mindre, växer sämre, producerar
mindre och visar sämre brunst. Mass -
förekomst av insekter får ofta liknande
följder, dvs djur som äter mindre, rör sig
mer och betar/vilar i andra områden än
vanligt.

En längre vegetations- och betespe-
riod kan visserligen ge påtagliga fördelar
men Ann Albihn underströk att vi inte
får underskatta de djurhälsoproblem
som också uppträder, åtminstone för
betesdjuren.

Utmaningar för 
animalieproduktion i ett

varmare klimat
I ett samarrangemang med SVA och SMHI belyste Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

hur klimatförändringarna kan påverka djurhållningen i Sverige. Inte minst på sjukdomssidan 
måste vi vara beredda på att se ett förändrat panorama inom en ganska snar framtid.

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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➤

Ann Albihn och Charlotte Hallén Sandgren talade om vilka effekter den globala uppvärm-
ningen kommer att få på animalieproduktionens djur i Sverige. 

FO
TO

: J
O

H
A

N
BE

C
K
-F

RI
IS

D

SVT 13 –16fi:Layout 1  16-10-23  09.24  Sida 23



FO
TO

: T
ZT

VÄRMESTRESS HOS MJÖLKKOR
Charlotte Hallén Sandgren, veterinär
vid DeLaval International, redogjorde
för hur vi når en effektiv mjölkproduk-
tion i ett förändrat klimat. En underdia-
gnostiserad problemställning även för
dagens svenska kor är värmestress, fram-
höll hon. Värmestress är summan av
externa krafter som påverkar djurets
normala kroppstemperatur. De krafter
som avses är omgivningstemperatur,
luftfuktighet, solstrålning och vindhas-
tighet. 

Kon gör sig av med värme genom
strålning (om omgivningen är svalare än
kon), ledning (när värme överförs till en
kallare yta), luftrörelser och avdunstning
via svettning och andning. Om kylme-
kanismerna inte kan användas fullt ut
börjar ett antal negativa effekter ses hos
korna, exempelvis lägre avkastning,
högre celltal i mjölken, lägre dräktig-
hetsprocent, svagare brunst och ökad
kalvdödlighet. Studier har visat att även
kortvarig värme sänker avkastningen.
Klimatprognoserna förutspår att redan
2060 har antalet högsommardagar (där
medeltemperaturen är minst 25°C) ökat
från 20 till ca 40 i Syd- och Mellan -
sverige.

För att klara de ökade värmeproble-
men måste framtidens kostallar anpassas

till klimatet. Stallet bör placeras i 90 
graders vinkel till den dominerande
vindriktningen, solbestrålning på kornas
liggplatser måste undvikas, korna måste
få ordentligt med strö, vattentillgänglig-
heten måste förbättras, byggnaden ska
ha rejäla luftintag och flexibel ventila-

tion som kan ökas vid värmeböljor och
luftväxlingen ska ske rakt över djuren.
Även betesrutinerna behöver anpassas så
att mer bete sker under vår och höst,
man bör tillämpa bete nattetid och sin-
korna måste garanteras skugga dygnet
runt. Jämfört med dagens mjölkproduk-
tion kommer den klimatförändring som
inträffat 2060 att orsaka en sänkt lön-
samhet per ko och år med upp till 1 400
kronor, om inget görs. Åtgärderna är
därför generellt lönsamma, underströk
Charlotte Hallén Sandgren.

HANDLINGSPLANER
Ett stort ansvar för att anpassa morgon-
dagens djurhållning till klimatet ligger
på djurhållarna själva och deras rådgi -
vare. Myndigheterna måste dock också
förbereda sig för nya förutsättningar
orsakade av klimatförändringen. Såväl
SVA som Jordbruksverket, Folkhälso-
myndigheten och Sametinget redogjorde
därför under KSLA-seminariet för sina
kommande handlingsplaner för klimat-
anpassning. Arbetet pågår för fullt under
hösten och myndigheternas handlings-
planer kommer att offentliggöras under
2017. Tanken är att planerna ska revide-
ras årligen för att uppdateras till aktuella
problemställningar och myndigheternas
verksamhet.  ■
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En underdiagnostiserad problemställning även för dagens svenska kor är värmestress,
framhöll Charlotte Hallén Sandgren. 

Norges mest solgte 
trådløse DR 
i hestepraksis 
Ref: Veterinærhøyskolen, 
Telemark hesteklinikk etc

DR med trådløs plate 
10x12 tommer 
fra Nkr 315000, eks m

DR for smådyr 
med sensor plate 
17x17 tommer 
fra Nkr 250000, eks m

Ta kontakt: 
arne@ulrad.no
mob +4790157702

Røntgenutstyr
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n organisationsgrupp bestående av
representanter från SVFs föreningar,
där AVF representeras av ordförande
Fredrike Ritter, samt en extern sak-
kunnig från revisionsbyrån KPMG,

Christian Hoinard, har under hösten arbetat
fram ett förslag till ny organisation där AVF
”försvinner” och går upp i SVF. Organisations-
gruppens fullständiga sammansättning är Marja

Tullberg, SVF, Johanna Habbe, FVF, Fredrike
Ritter, AVF, Susanna Sternberg-Lewerin, SVS,
Per Carlsson, kanslichef och Christian Hoi-
nard, KPMG.

Hur ska det gå till? Vad har AVF att vinna på
en sammanslagning? Vad kan gå förlorat? Vad
händer om AVF säger nej? Det var några av de
frågor som diskuterades livligt efter det att
SVFs ordförande Marja Tullberg och konsulten

Viktigt vägval för AVF 
Under två dagar i början av oktober höll Anställda Veterinärers Förening, AVF, 

sitt årliga representantskapsmöte, RM. Mötet dominerades av en stor och viktig fråga, 
nämligen den pågående översynen av Sveriges Veterinärförbunds struktur.

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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E
Årets RM dominerades av
AVFs viktiga vägval inför
framtiden. Fredrike Ritter
och Marja Tullberg är ordfö-
rande i AVF respektive SVF. 
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Christian Hoinard, extern
organisationskonsult, för-
klarade hur ett ”nytt” och
föreningstekniskt bättre
SVF skulle kunna se ut.

Christian Hoinard presenterat organisations-
gruppens förslag. Det innebär bland annat att
AVF läggs ner som självständig juridisk person
och inkorporeras i SVF. Den största delen av
AVFs verksamhet är facklig service till medlem-
marna i form av en arvoderad ordförande på 
60 procents tjänst samt internt ”köp” av två
arbetsrättsjurister som är heltidsanställda av
SVF. 

ORO FÖR DEN FACKLIGA VERKSAMHETEN
Det som framför allt lyste igenom under dis-
kussionerna under RM var en oro att den 
fackliga verksamheten inte skulle få samma
framträdande roll som i nuvarande form, utan
slukas upp i något mer diffusa allmänna
yrkesfrågor. 

– Det är oerhört viktigt med en facklig för-
ankring i den kommande förbundsstyrelsen
om/när en upplösning av AVF blir ett faktum.
Våra medlemmar utgör majoriteten av med-
lemskåren i SVF, underströk Fredrike Ritter.
SVFs chefjurist Jessica Berlin instämde genom
att påminna om det faktum att SVF är ett
SACO-förbund, en fackförening.  

Christian Hoinard gjorde en djupdykning i
det föreslagna organisationsschemat där en stor
förändring blir just styrelsens sammansättning.

I förslaget kommer förbundsstyrelsen att bestå
av sju ledamöter som var och en ska ansvara för
specifika verksamhetsområden. Han förklarade
även hur en organisation med tydliga avgräns-
ningar i de olika avdelningarna/funktionernas
verksamhet skulle kunna se ut. Det som nu är
AVF blir då direkt under förbundsstyrelsen
”Arbetsliv och juridik”, vilket innebär yrkes -
juridisk rådgivning, arbetsrättslig rådgivning,
förhandlingar och förhandlingshjälp, kollegialt
stöd, fackliga kurser, samordningsfrågor och
remisshantering.

JA MED RESERVATIONER
Flera av mötesdeltagarna uttryckte en positiv
inställning till förslaget i stort. Men det finns
”detaljer” som måste tydliggöras, t ex hur det
kapital på närmare två miljoner kronor som
idag tillhör AVF ska disponeras i framtiden,
eller hur man kan garantera att den arbetsrätts-
liga verksamheten får de resurser som krävs
med en ständig ökning av ärenden. 

Föreningsjuridiskt krävs det två på varandra
följande ordinarie RM för att besluta om en
upplösning av AVF och vid dessa möten måste
minst 65 procent av de närvarande delegaterna
rösta för ett sådant beslut. 

Efter att ha fått ta del av information om för-
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slaget från organisationsgruppen och fått några
av de spontana frågorna under mötet besvara-
de, tog sig RM-delegaterna en rejäl funderare.
Delegaterna beslutade att med vissa förbehåll
rösta ja till organisationsgruppens förslag med
kraven att a) garantier för att det kapital som
AVF förfogar över öronmärks till förhandlings-
verksamhet och b) att det ska finnas ledamöter
i förbundsstyrelsen med fackligt engagemang.

Förutsatt att arbetet med förnyelse av SVFs
organisation (där Fredrike Ritter fick mötets
uppdrag att förankra RMs beslut) fortskrider 
i rätt riktning, ger beslutet en öppning för att
det inom två år går att genomföra föreslagna
förändringar.

KOMPLICERAD SKATTEJURIDIK
Det finns fortfarande möjlighet för AVF att
ångra beslutet, dvs rösta nej nästa år, vilket på
mötet föranledde den självklara frågan från
flera av delegaterna: vad händer då?

– Som jag ser det finns det idag inget håll-
bart alternativ, kommenterade Christian Hoi-
nard och beskrev den ganska komplicerade
skattejuridiska sidan av saken. 

Även Marja Tullberg tryckte på hur nödvän-
digt det är att genomföra den föreslagna för-

ändringen. Hon underströk också att till skill-
nad från flera tidigare omorganisationer grun-
dar sig inte denna på någon osämja mellan
olika grupper i förbundet, utan enbart på 
föreningstekniska brister som helt enkelt måste
åtgärdas.

En av distriktsveterinärernas delegater, Stefan
Ekwall, framförde förslaget att RM samlas till
ett extra diskussionsmöte mellan årets och 
nästa års möte, vilket mottogs positivt av övriga.
Det finns många detaljfrågor att fundera på
innan man tar det definitiva beslutet att upp  -
lösa AVF.  ■
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Pannor i djupa veck. Hur ska framtiden se ut?
RM-delegaterna har en hel del att fundera på
fram till nästa års möte och ett definitivt beslut
om att upplösa AVF.

AVFS STYRELSE

AVFs styrelse är stabil och ser efter årets
val till största delen ut som tidigare: ord-
förande Fredrike Ritter, vice ordförande
Helen Loor, kassör Eleonor Fredler, leda-
möter Anna Bäckvall, Kajsa Gustavsson,
Shwan Kareem och Ulrika Lind. Supp -
leanter är Magnus Algotsson och Sandra
Lundberg (ersätter Lars-Erik Staberg
som avsagt sig uppdraget).
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örsvarets medicinalkår bilda des
1969 genom sammanslagning av
fältläkarkåren, marinläkarkåren
och fältveterinärkåren, för att

samla alla medicinska legitimations -
yrken inom försvaret i samma organisa-
tion. Medicinalkåren upplöstes formellt
i februari 1990 och läkare, veterinärer och
sjuksköterskor har sedan dess hamnat i
olika försvarsorganisatoriska lösningar.

Den 6–7 oktober samlade arméöver-
läkaren Magnus Blimark sina kolleger

från marinen och flyget för att tillsam-
mans med tillresta försvarsläkare och
försvarsveterinärer återupprätta den av -
somnade medicinalkåren. Arméöver -
läkaren konstaterade att Sverige idag
utsätts för en ny militär hotbild där en
gemensam plattform för den medicinska
kompetensen åter är nödvändig.

CORPUS MEDICORUM
Den nystartade medicinalkåren, tillfäl-
ligt kallad Corpus Medicorum, har ett

antal angelägna uppgifter. Till en början
kommer man att välja ut lämpliga indi-
vider inom såväl läkarkåren som veteri-
närkåren för att besätta de vakanser som
finns i viktiga positioner. De personer
som både är kompetenta och intresse -
rade ska matchas mot uppgifter inom
försvarsmedicinen. Försvaret planerar
att inventera de rekryterade läkarnas och
veterinärernas kompetens och behov av
kompetens, för att sedan upprätta 
individuella femårsplaner. Målet är att 
medicinalkårspersonalen ska ha en snabb
dragbarhet från civila arbetsgivare vid
uppkomna uppgifter och att återupp -
rättandet av en medicinalkår ska säker-
ställa återväxten av legitimerad medici-
nalpersonal i försvaret. Medicinalkåren
kommer att erbjudas regelbundna fort-
bildningsmöten och plattformar för t ex
distansutbildning.

Arméöverläkaren poängterade vikten
av den veterinära specialiteten preventiv-
medicin. 

– Motståndaren vill tidigt bryta vår
stridsvilja genom exempelvis sabotage
för att sätta ner vår mentala motstånds-
kraft och hälsa. Preventivmedicinsk kun-
 skap och genomförande är av största
betydelse för ett fungerande försvar,
framhöll Magnus Blimark. Han under-
strök också att reservofficerarna är en
viktig resurs i arbetet att bygga upp
medicinalkåren.  ■

Den svenska medicinal-
kåren återupprättas

I början av oktober samlades arméöverläkaren, marinöverläkaren och flygöverläkaren för att formellt återupprätta
försvarets medicinalkår. Den veterinära kompetensen har en framträdande roll i den nygamla kåren.

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Arméöverläkare Magnus Blimark är initiativtagare till återupprättandet av försvarets medi-
cinalkår, som nu har många uppgifter att jobba med.
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F
Skriv gärna insändare och debattinlägg
till Svensk Veterinärtidning, men skriv inte
för långt – max 6 000 tecken inkl blankslag.
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del 1 diskuterade jag vad målet 
att vara på Facebook är och hur
det kan gynna din verksamhet.
Huvudargumentet var att Face-
book inte längre är nytt utan en

naturlig del av många människors 
sociala liv. Jag beskrev hur fokus bör
ligga på att vara social och skapa värde i
stället för att ständigt sälja plattformen.
Till slut gick jag igenom de viktigaste
punkterna i vad en Facebookstrategi bör
innehålla. 

I denna del tänker jag först granska de
fyra viktigaste parametrarna att fundera
över för klinikens Facebooksida: mål-
gruppen, räckvidden (reach), engage-
manget och klickfrekvensen. Sedan tit-
tar jag på strukturen för ”den goda upp-
dateringen” (nyhetsflödesoptimering) –
vad som fungerar och hur man faktiskt
kan börja använda Facebook för att 
stärka sina relationer med kunder och
hjälpa sitt företag. 

MÅLGRUPPEN 
Du kan glömma att nå ut till alla. Om
du siktar på alla träffar du inte någon.
Eller åtminstone för få. Fördelen med
Facebook är dock att du inte bara har ett
skott i bössan. Du har många, så att du
kan träffa olika grupper vid varje publi-
cering. 

Tänk över vem som är målgruppen.
Kontrollera eventuellt i journalsystemet
om du är osäker på vilken typ av patien-
ter som kommer oftast. Eller tänk inåt:
Vilken typ av patienter är roligare för
dig själv att träffa? 

Flytta fokus i den dagliga övervak-
ningen från att bara försöka få så många

”gilla”-klick som möjligt till att istället
mer målinriktat söka efter just din mål-
grupp. 100 motiverade personer inom
en mindre radie med ett gemensamt
intresse för din verksamhet är värda
mycket mer än 1 000 mer eller mindre

slumpmässigt valda människor utan
gemen samt intresse. Om du hittar den
rätta målgruppen kan jag garantera att

dina ansträngningar på Facebook blir
både enklare, roligare och mindre stres-
sande.

RÄCKVIDDEN (REACH) 
Siffran för räckvidden av varje inlägg

står längst ner i inlägget och
är synlig endast för dig som
administrerar sidan. Siffran
anger hur många personer
inlägget har nått ut till. Den
berättar naturligtvis inte om
människor har djur och

intresse av att få en ny veterinär. Chan-
sen finns dock. 

Ett inlägg kan lätt få en stor räckvidd

Digital kommunikation för veterinärer, del 2

Hur hanterar du din 
Facebookstrategi?

Den andra delen av Søren Drimer Pejstrups artikelserie om veterinär Facebookstrategi granskar några viktiga 
parametrar för klinikens Facebooksida. Författaren diskuterar även hur man planerar en nyhetsflödesoptimering och

hur man skapar engagerande inlägg. Artikeln publicerades ursprungligen i Dansk Veterinærtidsskrift nr 5 2016.

SØREN DRIMER PEJSTRUP, leg veterinär*
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Vilken är målgruppen? Vilken typ av patient är roligare för dig själv att träffa? 
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Du kan glömma att nå ut till alla. 
Om du siktar på alla träffar du inte
någon.

Søren Drimer Pejstrup
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och nå ut till många utan att få många
”gilla”-markeringar. Jag har även sett hur
ett inlägg bara delades en gång i en enga-
gerad hundgrupp, men delades av rätt
person med rätt förtroende i gruppen.
Inlägget spred sig med enorm hastighet,
men fick bara ett fåtal ”gilla”-klick och
blev inte kommenterat mycket i mitt
eget flöde. Hade jag bara tittat på an talet
”gilla”-klick skulle jag inte ha upptäckt
hur bra det inlägget hade klarat sig. 

Tanken med en stor räckvidd är
naturligtvis att nå så många människor
som möjligt, men vänta! Sade jag inte
nyss att det gäller att nå rätt målgrupp
och inte bara att nå många? Jo, men den

delen kommer som ett resultat av rele-
vansen i dina inlägg. Om du har din
målgrupp i åtanke när du skriver inlägg
som är engagerande, berättar en historia
och visar vem du är, kommer de rätta
personerna att hitta vägen till dig. De
som ignorerar dina meddelanden eller
begär att få dem blockerade kommer
Facebook att sluta visa texterna för.
Läsarna (och Facebook) sköter alltså ditt
urval.

ENGAGEMANGET
Din uppgift är alltså att skriva engage-
rande inlägg, som också visar vem du är
och vad du är bra på. Att skriva engage-

rande inlägg varje gång kan vara en stor
utmaning även för erfarna Facebook -
användare. Du kan också göra det så
ofta att dina följare blir ”utmattade” och
engagerar sig mindre under en period.
Variation är därför också viktigt i detta
sammanhang. Engagemang kan t ex
innebära att klicka på en länk för att för-
stora en bild, lägga till en kommentar
eller dela. Det kräver mycket lite och du
kanske undrar varför det kan vara så
svårt att få följare. Ett skäl är att ström-
men av inlägg flyter så stark att man
måste göra något extra för att sticka ut. 

Du hittar den här parametern (in -
läggs interaktioner) gömd i sidans profil
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En så enkel fråga som att få se bilder av djur i snön engagerar
många och kan generera en hög svarsfrekvens. 
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En bra historia 
Alla människor har många små berättelser. De verkar ofta
triviala för oss och vi kan ha svårt att se dem – men de finns
där. Det kan vara så enkelt som en liten katt med en märk-
lig bakgrundshistoria (glöm dock inte att få tillstånd av de
berörda om djur eller människor kan identifieras i text eller
bild). Just när jag skriver detta dyker det upp några inlägg
med glada djursjukskötare som precis har klarat sin kurs 
i tandsjukdomar. Det är också en bra historia och båda 
exemplen berättar samtidigt om den kompetens som finns
på kliniken.

Något överraskande och roligt 
Det sägs att nyckeln till skratt är överraskning. Det kan t ex
vara en händelse man inte kan förutse eller en situation där
det oväntade händer. Man behöver inte hitta på överväldi-
gande roliga skämt, men leta efter överraskande berättelser.

I januari t ex delade jag en bild av en person som rastade
hunden bredvid en ”rastning förbjudet”-skylt (www.face-
book.com/SpoergDyrlaegen/posts/10154043623664560).
Du kan också följa några humorsidor på Facebook och få
inspiration från dem.

Något som gör att människor syns 
Människor är verkligen egocentriska på nätet och kanske
speciellt på Facebook. Våra följare vill därför ofta dela något
som får dem att verka sympatiska och intressanta. Denna
typ av inlägg är lätta att få att fungera i veterinärbranschen.
Djurägare är oftast mycket stolta över sina husdjur och an-
vänder dem (och deras bedrifter) som statussymboler. Man
kan t ex be att läsarna berättar om sina djurs utställnings-
priser, vilken pälsvård de använder, djurens leksaker, 
gemensamma naturupplevelser etc. I vintras bad jag om att
få se bilder av djur i snön och jag fick en svarsfrekvens som
låg i topp tio av mina bästa inlägg någonsin.

Åsikter som väcker sympati eller irritation 
Tydliga ställningstaganden ser jag bara väldigt, väldigt sällan
användas av veterinärer som inlägg på Facebook. Kanske för
att vi vill vara sympatiska och göra alla nöjda. Om du tar
ställning kommer du naturligtvis att skjuta bort några, men
samtidigt kommer du att knyta andra närmare dig. Prova
till exempel med ett inlägg som framhåller att gatuhundar i
exotiska länder bör få hjälp där de är och inte flyttas till
Skandinavien, eller om hur olyckligt det är att brakycefala
hundraser avlats så de får svårt att andas normalt.

Gameification
Att göra något till en tävling eller en lek kommer att få män-
niskor att vilja skicka in svar och interagera. Detta gäller
både när det finns ett pris och när det inte finns något. Fak-
tiskt fungerar inläggen utan priser ofta bäst. En klassiker är
röntgenbilden av en gravid tik: Hur många valpar finns det?
Utslagsfrågan kan vara att gissa valparnas kön. (länk:
www.facebook.com/husumdyreklinik/photos/pb.17631649
9058396.-2207520000.1454492100./718170341539673)

FEM EXEMPEL PÅ ENGAGERANDE INLÄGG 
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på Facebook genom att klicka på ”Stati -
stik” i det översta fältet under sökrutan.

KLICKFREKVENSEN (CTR) 
Relationen till kunderna och deras enga-

gemang i verksamheten är egentligen
den enda delen i Facebookdialogen som
har betydelse för det slutliga målet.
Nämligen att få fler trogna djurägare till
kliniken. I många andra branscher ska
engagemanget helst resultera i direktför-
säljning som kan mätas i t ex en nät -
butik. Som jag beskrev i min förra arti-
kel (SVT 12/16) låter det sig inte göras 
i veterinärbranschen utan vissa utma-
ningar. 

Klickfrekvensen (CTR, click-through
rate) åskådliggör antalet klick som en
sponsrad länk tar emot dividerat med
antalet gånger länken har visats. Genom
CTR kan man mäta hur många som har
klickat vidare till webbplatsen för att
köpa något eller hitta kontaktinforma-
tion. Detta är den fjärde tidigare nämnda
parametern i övervakningen, men den
blir snabbt mycket teknisk. Det krävs
ofta hjälp utifrån för att få fram en CTR
och dessa beräkningar ligger utanför
ramen för den här artikeln. 
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Att skriva engagerande inlägg varje gång kan vara en stor utmaning även för erfarna 
Facebookanvändare. 

InkomstförsäkringSveriges Veterinärförbund
08-545 558 20
kansli@svf.se
www.svf.se
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VAD FUNGERAR?
Även om det skulle vara trevligt med ett
fast recept att följa, är det inte menings-
fullt när man skriver på Facebook. Det
finns några goda ingredienser som kan
ge ett bättre resultat men receptet måste
anpassas till både mottagaren och din
egen stil. 

Om du vill ha interaktion, gör bud-
skapet okonstlat och enkelt att förstå för
mottagarna. De måste snabbt kunna
dechiffrera vad inlägget handlar om.
Om du bryter upp din text med tydliga
avsnitt, håller dig till en och bara en 
frågeställning och hoppar över den långa

bakgrundshistorien, kommer du lättare
att kunna fånga läsare. 

Och försök inte att sälja dina tjänster
i varje inlägg. Folk orkar inte läsa det. Vi
vill gärna lyssna på dina berättelser 
om de väcker något i oss, men ta bort
meningen: ”Ring oss om du vill ha din
katt kastrerad också”. Det kan vi förstå
och ta reda på själva. Du kan gärna för-
söka att sälja direkt i inläggen, men det
bör komma senare när du har byggt upp
relationen. 

Använd bilder och video så ofta som
möjligt. Även om du bara tar en närbild
av något hyfsat relevant motiv kommer
ett sådant inlägg att få mer uppmärk-
samhet än ensam text. 

SKAPA DIN EGEN INLÄGGSKALENDER
Här är en enkel övning som kan göra en
stor skillnad för dina aktiviteter på Face-
book: Ta ett vanligt A4-papper och rita
tio raka linjer på det. Sex linjer ska vara
vertikala och fyra horisontella. Det bör
nu se ut som en klassisk månadskalender
(du kan också hitta dem på nätet, men
det går snabbare att göra skissen själv). 

Välj nu fyra dagar under den kom-
mande månaden där du tänker publicera
några av de mest engagerande ämnen
som du har på lager. Konstruera fyra
inlägg direkt i Facebook eller bara i
Word. Ha din målgrupp i åtanke och
bestäm dig för vilken typ av engage-
mang du skriver för att få. Om du
använder en länk där det följer med en
fin bild är det bra. Gör det inte det får
du se till att skaffa en bra bild. 

Planera nu tre till fyra inlägg som kan
publiceras någon dag innan de fyra vik-
tiga. Här kan du prata om närliggande
ämnen och problem, hänvisa till artiklar
på Google eller till andra Facebookprofi-
ler. Skriv in dessa inlägg i din kalender. 

Av de återstående dagarna kan du
välja fem till tio med bilder och berättel-
ser från kliniken (tänk bara på att inte
exponera patienter eller djurägare utan
ägarnas tillstånd). De sista dagarna kan
du antingen lämna tomma eller dela
inlägg av mer underhållande karaktär.
Om du har en bra artikel på din
webbplats som du inte har delat de
senaste två månaderna kan du också
lugnt använda den. 

Vill du göra ett mer säljande anförande
kan du schemalägga det till dagen efter
de mest engagerande inläggen. Du kan
också välja att annonsera på Facebook
genom att ”boostra” (marknadsföra)
både ditt engagerande och ditt säljande
inlägg. På detta sätt blir själva inläggen
annonser och du betalar Facebook för

att exponera dem för fler människor.
Tanya Dick har på sin Facebooksida en
bra guide för just hur man marknadsför
inlägg mest effektivt: 
www.facebook.com/notes/tanyadickdk/
5-tips-til-dig-der-er-vild-med-at-booste/
1668236113453610. 

Lycka till! 

*SØREN DRIMER PEJSTRUP, leg veterinär,
Husum Dyreklinik, Frederikssundsvej 326, 
2700 Brønshøj, Danmark.
www.spørgdyrlægen.dk och 
www.succesivetpraksis.dk
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Genom att skriva in sina inlägg i en klas-
sisk månadskalender kan man underlätta
och strukturera sitt nyhetsflöde.

CTR kan mäta hur många som har
klickat vidare till webbplatsen 
för att köpa något eller hitta 
kontaktinformation. 
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Kurs i
omhändertagande

av skadat vilt
för erfarna rehabiliterare 

och veterinärer
Skåne 26–27/11

Huvudlärare: 
Vet. Erica Miller, USA

Övriga lärare: 
Prof. emer. Sverre Sjölander,

SVA-Vilt,
Vet. Kalle Hammarberg, 

Vet. Annika Kozok, 
Biolog Jan-Åke Hillarp 

Arrangör: KFVs Riksförbund

Intresseanmälan och info:  
kalle.hammarberg@tele2.se
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Mellan den 9 och 25 november pågår
direktval i Sveriges Veterinärförbund då
fullmäktigeledamöter för mandatperio-
den 2017–2020 ska utses genom röst-
ning bland medlemmarna. Val av övriga
förtroendemannaposter i förbundet och
sällskapet kommer att göras av fullmäk-
tigemötet 2017. Valberedningen lämnar
förslag till kandidater men förbundets
föreningar, sällskapets sektioner och
enskilda medlemmar kan också nominera
kandidater.

Röstningen om fullmäktigeledamöter
är enkel och sker elektroniskt via en
direktlänk som medlemmar i SVF kom-
mer att få i ett e-postmeddelande eller hit-
tar på förbundets hemsida www.svf.se.
Den medlem som inte har meddelat för-
bundskansliet sin e-postadress kan göra
det till kansli@svf.se. Av de nominerade
kommer de 15 personer som får flest
röster att utgöra ordinarie ledamöter och
de övriga suppleanter.

Följande personer är nominerade som
ledamöter till SVFs fullmäktige 2017–
2020:  

NAMN: Johan Blix
BOR: Farsta
FÖDELSEÅR: 1953
VETERINÄREXAMEN: 1980
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Veterinär vid Agria Djurförsäkring med
ansvar för smådjursförsäkring.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Vikariat som klinik-, distrikts- och
besiktningsveterinär, adjunkt vid SLU
(patologi), privat smådjurspraktik i
Stockholm.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Tidigare
styrelseledamot i SVS Hästsektion.

NAMN: Holly Cedervind
BOR: Bälinge
FÖDELSEÅR: 1975

VETERINÄREXAMEN: 2004
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Biträdande statsveterinär vid SVA.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Veterinärinspektör vid Livsmedelsver-
kets gränskontroll 6 mån under 2016,
klinikveterinär vid Anicura Regiondjur-
sjukhuset Bagarmossen 10 månader
under 2015–2016, länsveterinär vid
Länsstyrelsen Värmland 2009–2015,
distriktsveterinär 2004–2009, klinik-
veterinär vid Nordvärmlands smådjurs-
praktik under del av 2005.

NAMN: Erika Chenais
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1975
VETERINÄREXAMEN: 2001
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Epidemiolog vid SVA och doktorand
vid SLU.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär och två år för FAO.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Sekreterare i SVS sektion för veterinär
folkhälsa 2012, ordförande i samma
sektion sedan 2013.

NAMN: Ulrika Evans
BOR: Knivsta
FÖDELSEÅR: 1962
VETERINÄREXAMEN: 1996
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Veterinärbilen Knivsta.

NAMN: Eleonor Fredler
BOR: Stockholm
FÖDELSEÅR: 1967
VETERINÄREXAMEN: 1998
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Klinikveterinär på Södra Djursjukhuset
sedan 2001.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinärvikarie 1999–2001.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Styrelse-
medlem i AVF sedan 2008, ordinarie

ledamot sedan 2009 – suttit som vice
ordförande, sekreterare och är nu
(2016) kassör.

NAMN: Kajsa Gustavsson
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1953
VETERINÄREXAMEN: 1986, specialist -
kompetens i livsmedelshygien 2004.
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Länsveterinär i Stockholm.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Laboratorieveterinär vid bakteriologen
SVA 1987–1988, forskningsassistent
vid parasitologen SLU 1989–1990,
vikariat som DV och BV 1990–1994,
besiktningsveterinär vid slakteriet i
Uppsala 1994–1997, veterinärinspektör
vid Livsmedelsverket 1997–2013, uni-
versitetsadjunkt BVF vid avdelningen
för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
SLU 2008–2009, hvalfangstinspektör
Norra ishavet Norge en säsong.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelseledamot i AVF, tidigare ledamot
i valberedningen SVS sektion för veteri-
när folkhälsa.

NAMN: Susanna Hultberg
BOR: Munkedal
FÖDELSEÅR: 1965
VETERINÄREXAMEN: 1989
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Egen företagare, driver en smådjurs-
klinik i Munkedal sedan 1990.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Tf veterinär på Örebro djursjukhus
1988–1989, smådjursveterinär på 
Uddevalla Smådjursklinik 1990–1993.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Sekreterare i PVF, arbetat i arbets-
gruppen för bildandet av FVF, varit
fullmäktigeledamot och suppleant i
FVFs styrelse 2010–2014 samt kassör 
i kirurgiföreningen Skalpellen sedan
2014.

Val 2016

Kandidater till fullmäktige
Inför valet av fullmäktigeledamöter i Sveriges Veterinärförbund 

för mandatperioden 2017–2020, presenteras här de nominerade kandidaterna.

➤
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NAMN: Lars Kristiansson
BOR: Ekerö Stockholms län 
FÖDELSEÅR: 1958
VETERINÄREXAMEN: 1992
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING: Ambulatorisk
hästpraktik. Egen företagare som veteri-
när sedan 1995. 
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Diverse vikariat
som distriktsveterinär och besiktnings-
veterinär i hela landet samt biträdande
länsveterinär i Stockholm. 

NAMN: Lars Kristensen
BOR: Fjärås/Kungsbacka
FÖDELSEÅR: 1969
VETERINÄREXAMEN: 1995

NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär Kungsbacka, 
banveterinär Halmstad travbana.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär Kristianstad.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Sekreterare i DVF.

NAMN: Karin Lambertsson                          
BOR: Sörfors, Umeå
FÖDELSEÅR: 1968
VETERINÄREXAMEN: 1993
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Klinikveterinär på Björkstadens Djur-
klinik i Umeå.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:

Distriktsveterinär 1994–2016.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Ledamot i DVFs styrelse 2005–2010,
huvudsakligen som sekreterare men även
vice ordförande och sista året suppleant.
Deltagit i SVFs fullmäktigemöten.

NAMN: Ulrika Lind
BOR: Rydaholm
FÖDELSEÅR: 1981
VETERINÄREXAMEN: 2007
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Officiell veterinär på Livsmedelsverket
sedan 2008. 
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär 2007–2008.

Löneenkäten – vi behöver din hjälp

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

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

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

Stort tack för din medverkan. 

Jessica Berlin, jessica.berlin@svf.se
Chefjurist, SVF

-

Vad kan du göra i Saco Lönesök?

år, utbildningar, yrken, befattningar, sektorer och regioner.

När har du nytta av Saco Lönesök?

➤
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FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelseledamot i AVF sedan 2014.

NAMN: Emma Lindell 
BOR: Stockholm
FÖDELSEÅR: 1978 
VETERINÄREXAMEN: 2013
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Klinikveterinär på Brunmåla Häst-
klinik sedan 2013.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Hälsinglands Hästklinik, Distrikts -
veterinärerna.

NAMN: Sonia Lopes
BOR: Älvsjö 
FÖDELSEÅR: 1962
VETERINÄREXAMEN: 1991
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Universitetsveterinär på Karolinska
Institutet.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Diverse vikariat som distriktsveterinär
1991–1994 och klinikveterinär, stads-
veterinär och länsveterinär.

NAMN: Elin Manell
BOR: Uppsala
FÖDELSEÅR: 1986
VETERINÄREXAMEN: 2013
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Doktorand vid enheten för komparativ

medicin och fysiologi, SLU.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Tf veterinär DV, smådjursveterinär, 
försöksdjursveterinär.

NAMN: Ursula Nord Bjerselius
BOR: Björklinge
FÖDELSEÅR: 1964
VETERINÄREXAMEN: 1996
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Smådjursveterinär, egenföretagare,
Björklinge Djurklinik.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Smådjursveterinär, anställd som labora-
torieveterinär vid SVA.

NAMN: Karin Olofsson
BOR: Östervåla
FÖDELSEÅR: 1983
VETERINÄREXAMEN: 2010
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Biträdande statsveterinär/viltpatolog,
SVA, egenföretagare/lantbrukare med
ekologisk nötkötts- och spannmåls-
produktion.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Doktorand inom patologi och immu-
no logi, SLU (disputerade mars 2016),
officiell veterinär vid Livsmedelsverket,
Skara, distriktsveterinär i Gävleborg/
Valbo.

NAMN: André Rowe
BOR: Västerås
FÖDELSEÅR: 1970 
VETERINÄREXAMEN: 1998, Royal (Dick)
School of Veterinary Science, 
BVM&S
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: 
Klinikveterinär vid Regiondjursjuk-
huset Strömsholm sedan 2000. Under
ut bildning till steg 2-specialist sedan
2012.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
DV i Norge under två perioder – 1997
och 1998, RSPCA Bristol, Storbritan-
nien, 1,5 år under 1999–2000.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Tidigare fackligt förtroendevald och
skyddsombud.

NAMN: Elina Åsbjer
BOR: Örebro
FÖDELSEÅR: 1979
VETERINÄREXAMEN: 2010
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Länsveterinär.
TIDIGARE VETERINÄR SYSSELSÄTTNING:
Smådjursveterinär, distriktsveterinär,
laboratorieveterinär vid SVA.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelseledamot i SVS sektion för 
veterinär folkhälsa.

Österrikisk veterinärexpert gästade
näringsdepartementet
❘❙❚ Den 3 oktober deltog den österrikiske veterinären Alexander
Rabitsch i ett möte på näringsdepartementet för att diskutera
djurtransporter i Europa. Rabitsch blev inbjuden till departementet
av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, med anledning av de ska-
kande TV-bilder som i augusti avslöjade grova missförhållanden
under EUs djurtransporter. Organisationen Eyes on Animals hade
filmat djurhanteringen på en gränskontrollstation mellan Bulgarien
och Turkiet där en stor mängd djurtransporter passerar. Veterinär-
förbundet kommenterade bilderna i nyhetsprogrammen Rapport
och Aktuellt, och begärde att landsbygdsministern ska lyfta frågan
med EUs övriga ministrar.

Alexander Rabitsch har under många år arbetat som djurtrans-
portinspektör i EU och har skrivit rapporten ”The Myth of Enforce-
ment of the Animal Transport Regulation” som lämnades över till
näringsdepartementet. Rabitsch framhöll att nuvarande transport-
förordning inte har genomförts och till stora delar inte är genom-

förbar som den är skriven idag. Han menade därför att transport-
förordningen måste göras om och hoppades att Sverige kan driva
den processen inom EU.  ■

❘ ❙❚ noterat
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Veterinären Alexander Rabitsch bjöds i början av oktober in till 
näringsdepartementet för att diskutera djurtransporter i Europa. 
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Nytt från Hästsektionens normgrupp

Hästsektionens Normgrupp för
veterinär hästpraktik träffades i 
början av hösten för att göra en
översyn och revidering av befintliga
normer. Gruppen beslutade slå
samman två tidigare normer till en
ny: handläggande av kroniskt sjuka
eller allvarligt, akut skadade hästar.

Normgruppen beslutade vid sitt senaste
möte att förändra ordningen och katalo-
giseringen av normerna. Normerna ska
nu komma i (omvänd) kronologisk ord-
ning på www.svf.se, dvs de äldsta ligger
sist och de nyaste först, årsvis, med löp-
nummer för vilket år de antogs och
inom parentes när de reviderats. Sist 
ligger ”inaktuella” normer. Syftet är att
normerna ska vara lättare att hitta och
att veta vilka frågor som tidigare varit
behandlade, när det var, och när de
senast blev omskrivna/redigerade. De

flesta texterna är således inte redigerade,
dock med några undantag:

Norm 2016/01: Handläggande av
kroniskt sjuka eller allvarligt, akut 
skadade hästar. Normen är nyskriven (se
nästa stycke) och en sammanslagning av
två tidigare normer: ”Handläggande av
akuta frakturer” och ”Hållande av kro-
niskt sjuka hästar”. Dessa två normer
stryks alltså. Vidare har norm 2005/01,
Allmän anestesi i fält, fått en ny titel och
en något förkortad text. Dessutom är
norm 2002/01, Penicillinbehandling
efter tidigare sk penicillinchock, under
revidering och en ny skrivning kommer
senare under året.

NORM 2016/01  
Handläggande av kroniskt sjuka
eller allvarligt, akut skadade hästar 
Det är varje hästägares ansvar att väl
vårda sin häst och skydda den från
lidande. Kontrollen av djurskyddslagen
sköts i första hand av länsstyrelsen, vid
behov med handräckning av polisen.
Det är i detta sammanhang viktigt att
veta att skyddet avseende äganderätten
är reglerad såväl i svensk grundlag som i

Europakonventionen, en lagstiftning som
hierarkiskt står över djurskyddslagen.
Det är därför endast i nödsituationer
som man som veterinär kan bortse från
skyddet gällande äganderätten. 

Då veterinär träffar på en häst som är
så allvarligt sjuk eller så allvarligt skadad
att hästen av djurskyddsskäl bör avlivas
är det veterinärens plikt att se till att detta
snarast sker. Om det gäller en kroniskt
sjuk häst ska djurägaren informeras och
göras delaktig i beslutet. Är situationen
inte akut ska djurägaren få ett åläggande
från länsstyrelsen innan avlivning kan
bli aktuell. Vid bedömningen av hästen
ska hänsyn tas till allmäntillstånd, 
sjukdomsorsak, prognos och graden av
lidande. En individuell bedömning base-
 rad på vetenskap och beprövad erfaren-
het ska ske i varje enskilt fall med hän-
syn tagen till alla faktorer som påverkar
hästens välbefinnande. Akuta skador där
omedelbar avlivning kan bli aktuell kan
t ex vara en diagnostiserad, icke operabel
fraktur med erfarenhetsmässigt hopplös
prognos eller skador i samband med en
trafikolycka. 

Det är viktigt att så långt möjligt han-
tera dessa fall den korrekta vägen med
hänsyn till djurägaren. Denne ska infor-
meras och helst göras delaktig i beslutet.
Skulle detta vara omöjligt av något skäl,
t ex om ett mycket brådskande beslut
måste tas och ägaren inte är anträffbar,
ska länsstyrelsen och/eller polis kontak-
tas innan avlivning sker. Endast i yttersta
undantag kan veterinär avliva en häst
utan att här nämnda kontakter tagits.

MALENA BEHRING

ordförande i Normgruppen 
för veterinär hästpraktikFO

TO
: P

O
LI

SE
NKontrollen av djurskyddslagen sköts i första hand av 

länsstyrelsen, vid behov med handräckning av polisen.

från sektionerna
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FACKLIGA FRÅGAN

Arbetet under storhelger måste delas

FRÅGA
Jag jobbar på ett litet djursjukhus, vi är
sex anställda veterinärer och vi har öppet
på helger och kvällar. Om några måna-
der är det jul och nyår och av oss sex
veterinärer är fyra av de andra småbarns-
föräldrar. Jag har hört att de kommer att
begära föräldraledighet över hela jul-
och nyårshelgen. Har alla rätt att ta ut
föräldraledighet samtidigt?

SVAR
Detta är en mycket vanlig fråga. Vem
har rätt att vara ledig och vem måste
arbeta under storhelger? 

I föräldraledighetslagen står i 14 § att
arbetstagaren ska samråda med arbets -
givaren om ledighetens förläggning. Kan

man inte komma överens om hur ledig-
heten ska tas ut ska arbetsgivaren förlägga
ledigheten i enlighet med arbetstagarens
önskemål, om en sådan förläggning inte
medför påtaglig störning i arbetsgivarens
verksamhet. 

Arbetstagarna har alltså ganska långt-
gående möjligheter att styra hur ledig -
heten ska tas ut. I ert fall där fyra av sex
veterinärer är småbarnsföräldrar kan det
innebära en påtaglig störning av verk-
samheten om alla fyra begär föräldra -
ledigt hela jul- och nyårshelgen.

Det står ingenstans att de som inte
har barn måste arbeta alla storhelger
men småbarnsföräldrar har ett starkare
skydd för ledighet tack vare föräldra -
ledighetslagen. I kollektivavtalet med

SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareför-
bundet) konstateras att det är angeläget
att jour- och beredskapsarbete samt ob-
tid fördelas så lika som möjligt för att
inte oskäligt belasta enskild veterinär.
Hänsyn bör tas till arbetsmiljön, jäm-
ställdhetsaspekter, familjeliv och socialt
liv i övrigt.

Som framgår av detta finns det inget
enkelt svar på frågan om vem som ska 
få julledigt. Småbarnsföräldrar har ett
starkt skydd men arbetsgivaren kan san-
nolikt inte upprätthålla verksamheten
om alla småbarnsföräldrar får ledigt alla
helgdagar. Antagligen måste det till en
diskussion med alla veterinärer för att
dela upp ledigheten över helgerna. Jag
hoppas att du, dina kolleger och din
chef kan komma fram till ett beslut som
alla kan vara nöjda med.

När det gäller statligt anställda finns
inga särskilda regler utan föräldraledig-
hetslagen gäller även för dem.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF

Jul- och nyårshelgerna kan tyckas långt borta men 

de hägrar för många arbetsta gare. Någon måste

dock ofta arbeta även över storhelger och på en

mindre arbetsplats kan det bli diskussioner om hur

jobbet ska fördelas. 

Valborg Jacobsons fond för djurskyddsfrämjande forskning

Svenska Djurskyddsföreningen utlyser härmed anslag för ovanstående ändamål för verksamhetsåret 2017.

Kontakta oss för ytterligare upplysningar, info@djurskydd.org, tel 08-783 03 68
Sista ansökningsdag är 16 januari 2017.

Svenska Djurskyddsföreningen  www.djurskydd.org

Valborg Jacobsons fond för djurskyddsfrämjande forskning som utdelas av Svenska Djurskyddsföreningen, 
har till ändamål att främja forskning, studier och undervisning som leder till ökad välfärd för djur inom 
animalieproduktionen eller minskad användning av djur inom läkemedelsforskning.

Ansökan om anslag skall innehålla:
• Forskningsplan
• Budgetplan
• Om bidrag är sökt hos annan bidragsgivare
• Planerad tidsomfattning

SÖK FORSKNINGSBIDRAG UR
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Få koll på OSA med 
Suntarbetslivs checklistor 

Nu finns ett paket med fyra check-
listor som stöd i arbetet med den
organisatoriska och sociala arbets-
miljön (OSA). Sveriges Veterinär-
förbund är en av parterna som
gemensamt tagit fram materialet.  

I paketet finns en övergripande checklista
och tre mer detaljerade inom de tre
områdena arbetsbelastning, arbetstid
och krän kande särbehandling. Carola
Löfstrand, arbetsmiljöombudsman på
Vision, har deltagit i arbetet med att ta
fram checklistorna. 

– Det är en styrka att vi tagit fram
dem partsgemensamt eftersom målgrup-
pen är alla som arbetar med lokalt parts-
gemensamt arbetsmiljöarbete. Jag tycker
att det har blivit användbara verktyg för
chef och skyddsombud. Till checklistorna
hör även kunskapsstärkande material
som vägleder till vad som kan vara smarta
förbättringar på arbetsplatsen. Paketet är
en del av Suntarbetslivs verktyg OSA-
kompassen, som handlar om Arbetsmiljö -
verkets föreskrifter om organisatorisk
och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 

– Med OSA-kompassen gav vi ett
översiktligt stöd för att ringa in och
beskriva områdena inom den organisa-
toriska och sociala arbetsmiljön. Och nu
ger vi med checklistorna ett stöd till

nästa steg, där man på arbetsplatserna
kanske ställer sig frågan: hur ska vi göra?,
säger Eva Thulin Skantze, som arbetar
med arbetsmiljöfrågor på Sveriges Kom-
muner och Landsting och som var med
i den partsgemensamma grupp som tog
fram OSA-kompassen. 

De fyra checklistorna erbjuder till-
sammans ett heltäckande stöd för att få
grepp om OSA och se hur man kan upp-
fylla föreskrifterna. Genom att arbeta
med dem kan chefer och skyddsombud
skaffa sig en bild av vad som fungerar
bra, vad de behöver undersöka närmare
och vad de direkt ser att de behöver för-
ändra och förbättra. Eva betonar att det
finns starka skäl, helt bortsett från före-
skrifterna, att arbeta med OSA-frågorna: 

– Det är viktigt, eftersom en god
organisatorisk och social arbetsmiljö är
nödvändig för att skapa attraktiva arbets-

platser som kan rekrytera och behålla
kompetenta medarbetare nu och i fram-
tiden, säger hon. 

ATT ANVÄNDA CHECKLISTORNA
Gör så här: börja med den övergripande
checklistan för att kolla vilken beredskap
verksamheten har för att jobba med den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Använd sedan de mer detaljerade check-
listorna inom respektive OSA-område
arbetsbelastning, arbetstid och kränkande
särbehandling. Använd resultatet för att
skapa handlingsplaner med åtgärder
som sedan följs upp. 

Här hittar man Suntarbetslivs check-
listor för OSA: www.suntarbetsliv.se/
verktyg/osa-kompassen. 

ANNA PRAMBORG

Suntarbetsliv

kanslinytt

Suntarbetslivs verktyg OSA-kompassen handlar om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
organisatorisk och social arbetsmiljö. 

ANMÄL DIG TILL

VETERINÄRKONGRESSEN
10–11 NOV 2016  
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SENNGR Sveriges Veterinärförbund
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

08-545 558 20  kansli@svf.se  www.svf.se

Veterinärkongressen är den största årliga mötesplatsen för landets veterinärer och veterinärstudenter. 
Den erbjuder vetenskapliga föredrag inom alla veterinärmedicinska områden liksom en omfattande och 
aktuell produktutställning. Dessutom mingel och middag med underhållning – i år med Anders Bagge.

All information och anmälan hittar du på www.svf.se/sv/Sallskapet/Veterinarkongressen
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Även företa-
gare har rätt
till föräldra-

penning när de får barn. Delar av
regelverket är detsamma som för
anställda föräldrar men vissa villkor
är specifika för företagare.

Även företagande veterinärer får barn.
För att föräldrar ska kunna vara hemma
och vårda barnet betalar socialförsäk-
ringen föräldrapenning till de föräldrar
som arbetar och/eller bor i Sverige.

Innan barnet är fött kan man som
företagare ta ut föräldrapenning för att
gå på föräldrautbildning. Barnets mor
har möjlighet att ta ut föräldrapenning
från 60 dagar före nedkomsten. Redan
tidigare kan barnets mor ha varit tvungen
att ge upp arbetet och ta ut graviditets-
penning av arbetsmiljöskäl.

När barnet är fött krävs att man avstår
från förvärvsarbete, eller inte förvärvs -
arbetar, och vårdar barnet på det sätt
som krävs för barnets ålder. Det innebär
att man inte kan överlåta tillsynen över
barnet till någon annan för att t ex åka
iväg på älgjakt.

En veterinär som är företagare kan ha
svårt att vara helt frånvarande från sitt
företag. Det går då att utnyttja möjlig-
heten att ta ut föräldrapenningen på del-
tid. Detta för att t ex kunna ta enstaka
uppdrag, handleda personal, sköta bok-
föring m m. 

ALLMÄNNA VILLKOR
Föräldrapenning betalas ut i totalt 480
dagar per barn. 390 av dessa dagar base-
ras ersättningen på den sjukpenning-
grundande inkomsten (SGI). De övriga
dagarna, ofta benämnda garantidagar, är
ersättningen 180 kr per dag (vilket mot-
svarar lägstanivån i försäkringen). 

I princip är föräldraförsäkringen indi-
viduell: om två föräldrar delar på vård-
naden har föräldrarna rätt till 240 dagar
vardera, men man kan avstå dagar till

varandra. 60 dagar på SGI-nivå är dock
reserverade för respektive förälder
(pappa-/mammamånader). 

Ersättningen på SGI-nivå ska i prin-
cip motsvara 80 procent av inkomsten
upp till tio prisbasbelopp. Detta motsva-
rar en årsinkomst på 443 000 kr. Genom
politiska beslut justeras dock SGI ned
med tre procent, vilket innebär att SGI
= månadslönen x 12 x 0,97. 

Den som saknar inkomst eller haft en
inkomst som inte når upp till kraven för
att kvalificera sig för inkomstrelaterad
föräldrapenning får 250 kronor per dag
under de SGI-baserade dagarna. Full
föräldrapenning beräknas på ett uttag av
sju dagar i veckan, snarare än fem arbets-
dagar. Det maximala dagsbeloppet är
därför 942 kronor per dag. 

En jämställdhetsbonus betalas ut med
50 kronor skattefritt för varje dag den
förälder som varit föräldraledig kortast tid
tar ut, utöver de reserverade 60 dagarna.
Bonusen betalas ut automatiskt.

FÖRETAGARREGLER
Företagare som har aktiebolag räknas
som anställda i sitt eget bolag och SGI
beräknas på grundval av den lön som
man har tagit ut från bolaget. Företagare

som inte tar ut lön eller tar ut en väldigt
låg lön får 250 kronor per dag. 

Företagare med enskild firma kan få
föräldrapenning som grundas på den
beräknade inkomsten av näringsverk-
samhet. I uppstartfasen får företagare
med enskild firma minst lika mycket i
SGI som en anställd med samma arbets-
uppgifter, utbildning och erfarenhet, 
vilket ger en ökad trygghet under det
känsliga startskedet. Företagare utan
beräknad inkomst, eller väldigt låg
inkomst, och som inte är i uppstartfasen
får 250 kronor per dag.

Föräldrapenningen sänks inte under
barnets två första år även om man skulle
få lägre SGI. För tiden därefter krävs att
man tar ut föräldrapenning som mot -
svarar minskningen i arbetstid för att
inte nivån ska påverkas. 

Om företaget har kollektivavtal kan
det utgå ersättning som fyller ut föräld-
rapenningen. Det kan även vara bra att
kolla upp avtalet om tjänstepensionsför-
säkring eftersom försäkringen eventuellt
kan betala premien under föräldraledig-
heten.

KARIN BERGGREN

jur kand, ansvarig rådgivningen
Företagarna
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I princip är föräldraförsäkringen individuell: om två föräldrar delar på vårdnaden har 
föräldrarna rätt till 240 dagar vardera, men man kan avstå dagar till varandra. 
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När företagare får barn
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Författaranvisningar för 
Svensk Veterinärtidning
Artiklar i Svensk Veterinärtidning bör vara utformade så
att de är intressanta och förståeliga för flertalet veterinärer,
oavsett specialitet.

En artikel i SVT bör inte vara längre än ca 22 000 tecken
inklusive blankslag. Insändare och debattinlägg får nor-
malt inte överstiga ca 6 000 tecken, inklusive blankslag.

SLUTGILTIGT MANUS OCH GRANSKNING
Insänt manus ska vara slutgiltigt. Manuskriptet e-postas
till redaktionen digitalt (johan.beck-friis@svf.se), pappers-
manus behandlas inte av redaktionen. Veterinärmedicinska
artiklar granskas av SVTs redaktör samt av en eller flera
referenter som utses av redaktionen.

FIGURER
Figurer kan bestå av digitala bilder, diagram, teckningar,
röntgenbilder, EKG-remsor etc. Digitala bilder måste 
ha hög upplösning (= maximal storlek), vara skarpa och
skickas in i jpg-format. Alla illustrationer ska vara märkta,
numrerade eller namngivna så att det tydligt framgår vad
de föreställer. Digitala bilder ska skickas in som separata
filer. Bilder inklippta i word-, powerpoint- eller andra
dokumentformat går inte att använda som original för
publicering. Författarna ansvarar för att material är fritt
för publicering utan kostnad för tidningen.

Figurtexter
Varje figur förses med en särskild text som kan läsas obe -
roende av framställningen i artikeln.

TABELLER
Tabeller ska verka självständigt och inte upprepas i artikel -
text. Varje tabell förses med en kort förklarande text.
Tabellerna numreras i den ordning de kommer i artikeln.

REFERENSER
Referenser i löpande text utmärks med siffror inom parentes.
Referenserna numreras i bokstavsordning i referens listan,
inte i den följd de nämns i artikeln. Personliga meddelan-
den numreras inte utan nämns endast inom parentes i 
texten (Sven Svensson, Uppsala, pers medd 2016). Elek-
troniska referenser ska ställas upp enligt de instruktioner
som anges i de fullständiga författaranvisningarna på
www.svf.se. Observera att enbart en hemsidesadress inte är
en godkänd referens i referenslistan. 

SVT publicerar normalt maximalt 25 referenser i en
referens lista. Författare som av vetenskapliga skäl måste
över skrida denna gräns bör sända in dels en komplett 
litteraturlista (avsedd för granskaren), dels en förkortad
version för publicering. Referensnumreringen ska vara
identisk i båda dessa listor, den kortare har då en ofull-
ständig uppräkning (t ex: 1, 3, 7, osv). 

Utförligare författaranvisningar kan läsas på hemsidan
www.svf.se.

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör
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➤

I veterinärtidningen 6–7/16 inleddes
en rapportering om förelägganden
från landets länsstyrelser beträffande
brister i veterinär yrkesutövning.
Rapporteringen fortsätter med ett
ärende där veterinären förvarade
lösgående katter i behandlingsrum-
men. Föreläggandet överklagades
av veterinären.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Länsstyrelsen gjorde i april ett oanmält
kontrollbesök hos veterinär NN på hen-
nes klinik med anledning av en anmälan
som i huvudsak gällde att katter förvara-
des inne på behandlingsrummen. Vid
kontrollen konstaterades att lösgående
katter hölls i behandlingsrummen och
att en av katterna nös och var snorig.
NN uppgav att de ingick i hennes verk-
samhet med omplaceringskatter och att
de förvarats där sedan i oktober före -
gående år, men att det var tänkt som en
tillfällig lösning i avvaktan på färdigstäl-
lande av en byggnad för omplacerings-
verksamheten. I övrigt noterades att
journalföringen var bristfällig, att öpp-
ningsdatum saknades på injektionsflas-
kor, att batchnummer på vaccin inte
noterades i journalen, att systemiska
antibiotikabehandlingar på häst inte
hade rapporterats, att kaskadprincipen
inte hade tillämpats då NN köpt in ett
preparat från Danmark istället för att
förskriva preparatet via licens i Sverige
samt att en hygienplan för verksamheten
saknades. 

NN fick del av kontrollrapporten från
besöket och informerades om att före-
läggande övervägdes, främst med anled-
ning av förvaringen av katter på behand-
lingsrummen. NN fick också möjlighet
att bemöta uppgifterna i rapporten och

presentera en lösning för förvaringen av
katterna. 

Veterinären meddelade att hon skulle
åtgärda flertalet punkter och redogjorde
bland annat för att hygienarbete och
arbete för minskad antibiotikaresistens
är viktiga delar i verksamheten samt 
att hygienplanen kommer att tas fram 
snarast och skickas till länsstyrelsen.
Beträffande förvaringen av katterna på
behandlingsrummen presenterade dock
inte NN hur hon tänkt lösa förvaringen
inom en snar framtid. NN var heller
inte enig med länsstyrelsens bedömning
om att katterna utgör en allvarlig vård-
hygienisk risk.

Beslut
Länsstyrelsen beslutade att förelägga
veterinär NN att inte förvara djur, andra
än de som är på kliniken i syfte att 
bli undersökta eller behandlade, inne 
på klinikens behandlingsrum. Punkten

skulle uppfyllas omgående efter det att
NN tagit del av beslutet och den gällde
omedelbart även om den skulle över-
klagas.

Skäl för beslutet
Tillsynsmyndigheten får meddela de
förelägganden som behövs för att lagen
om verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård [2009:302] och de föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen ska
följas. Förelägganden får förenas med
vite. Lagen syftar till att en god och
säker vård av djur och en god djurhälsa
uppnås. 

God vårdhygien är en viktig del i
arbetet mot antibiotikaresistens och av
vikt för att kunna garantera patienter
bra och säker vård. Kraven på god 
vårdhygien skärptes 2015 då nya regler
trädde i kraft om att alla verksamheter
inom djurens hälso- och sjukvård där
veterinärmedicinsk vård bedrivs ska ta

Föreläggande från länsstyrelserna

Veterinär förvarade lösgående katter 
i behandlingsrummen

föreläggande

Ackred. nr 1953
Provning 

ISO/IEC 17025

Veterinärens verktyg
för parasitrådgivning

till djurägare.
Vi ses i monter Ö30

under Veterinärmötet.
info@vidilab.se • 0171 - 44 12 60
www.vidilab.se • www.kollamasken.nu
Box 33, 745 21 Enköping
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fram och arbeta efter en hygienplan för
att förhindra smittspridning och upp-
komst av vårdrelaterade infektioner. 

Länsstyrelsen gjorde bedömningen att
förvaring av lösgående katter eller andra
djur inne på klinikens behandlingsrum
utgör en allvarlig vårdhygienisk risk. Det
blir bland annat svårt att hålla ytor rena
och det finns risk att djuren som för -
varas på behandlingsrummen blir smitt -
spridare. Eftersom det inte framkommit
några uppgifter om när NN tänkte upp-
höra med förvaringen gjorde länsstyrel-
sen bedömningen att ett föreläggande är
nödvändigt i syfte att verka för god och
säker vård. 

ÖVERKLAGAN
NN överklagade länsstyrelsens beslut
hos förvaltningsrätten och bestred före-
läggandet. NN anförde att enligt den
djurägare som anmält henne till länssty-
relsen blev anmälarens hund sjuk efter
kastrering på grund av de två katterna på
kliniken. NN menade att om infektion
uppstår i samband med operation kom-
mer symtomen två till tre dagar efter
ingreppet. Den påstådda sjukdom som
anmälaren sökt vård för hos annan vete-
rinär inträffade sex dagar efter ingreppet
och kan därför inte relateras till en
infektion från NNs klinik. NNs klinik -
assistent kan intyga att ingen av katterna
varit sjuka, i motsats till vad anmälaren
påstår. 

Den inspektion som länsstyrelsen
gjorde på grund av anmälan resulterade

i ett föreläggande med motiveringen att
lösgående katter eller andra djur utgör
en allvarlig vårdhygienisk risk och även
risk för antibiotikaresistensutveckling. I
anmälan och föreläggandet påstås att
den ena klinikkatten hade övre luftvägs-
smitta, som visade sig genom att katten
var snuvig. NN undersökte katten vid
tre olika tillfällen och inget av resultaten
visade tecken på smittsamma, sjuk-
domsframkallande bakterier. Den andra
klinikkatten som levt på kliniken i ett år
har aldrig visat tecken på smitta, vilket
inte heller andra katter som besökt kli-
niken gjort. 

NNs klinik har inte haft en ökad före-
komst av klinikrelaterade infektioner
under det senaste året jämfört med de
tio föregående åren som verksamheten
existerat. Kliniken håller hög hygien-
standard och har aldrig haft problem
med sekundära klinikrelaterade infektio-
ner, trots att kliniken inte hade en skrift-
lig hygienplan vid inspektionstillfället.
Kliniken hålls ständigt ren under dagen.
I väntrummet kommer djuren direkt
och indirekt (via golvet) i kontakt med
varandra, liksom på alla djurkliniker.
Det är därför oundvikligt att de kommer
i kontakt med andra djurs bakterieflora
och eventuella virus.

På andra kliniker och djursjukhus för-
varas dessutom sjuka djur dygnet runt.
Djurens sekret innebär en potentiell
smittorisk som inte kan undvikas på en
klinik utan enbart minimeras genom
omedelbar rengöring och desinfektion.

Trots noggrann rengöring kan inte hela
kliniken steriliseras varje gång NN
undersökt en katt med kattsnuva. Icke
smittbärande patienter tillåts gå fria på
kliniken och har kontakt med både ver-
tikala och horisontella ytor. Synbar ned-
smutsning rengörs omedelbart, dock
inte hela kliniken mellan varje patient.

Med hänsyn till detta hade NN svårt
att se hur två friska inneboende klinik-
katter, som går på kattlåda i ett separat
rum och som för det mesta sitter i föns-
terkarmen eller sover i sin koja, kan
anses vara en primär smittorisk för klini-
kens patienter på just hennes klinik.
Dessutom är det inte ovanligt att djur -
kliniker har en katt permanent boende
på kliniken. Detta bifogade NN sex
exempel på, däribland en katt på en
distriktsveterinärklinik. Vidare är det på
ett antal kliniker normalt att personalen
tar med sin hund till arbetet. Personal-
hundar drar dagligen med sig nya bakte-
rier till kliniken och kommer, då de är
mer aktiva än katter, i kontakt med fler
ytor och människor än vad katter gör.
Länsstyrelsens föreläggande är varken
rimligt eller proportionerligt då anmä-
lan var uppenbart obefogad, vilket stöds
av NNs klinikkatts provresultat och det
faktum att kliniken inte har problem
med sekundära infektioner.

LÄNSSTYRELSENS ANFÖRANDE
Länsstyrelsen ansåg att överklagandet
skulle avslås och anförde att det finns en
risk för smittspridning i alla vårdmiljöer.

Stipendium
STIFTELSEN SVENSKA KVINNORS DJURSKYDDSFÖRENING
I anslutning till sitt 100-årsjubileum instiftade Svenska Kvinnors Djurskyddsförening en fond. Dennas ändamål ska 
vara att erbjuda anställda, i första hand veterinärer, vid landets djursjukhus möjlighet till studier och förkovran av -
seende speciella djursjukdomar eller behandlingsåtgärder. Fondens avkastning utdelas i form av stipendium.

Stiftelsen Svenska Kvinnors Djurskyddsförening förklarar härmed ovan nämnda stipendium ledigt till ansökan. I an-
sökan, som ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari 2017, ska redovisas ändamål samt plan och beräknade 
kostnader för det projekt som avses genomföras, likaså om bidrag sökts hos annan bidragsgivare för samma ändamål. 
Mottagare av stipendium ska senast 6 månader efter användning av detta till Stiftelsen inlämna en kort redogörelse 
häröver.

Närmare upplysning kan fås per telefon 08-783 03 68 ( kl 10.00–11.30 & 12.30–13.00).
Stiftelsens adress är: Sandsborgsvägen 55, 122 33 ENSKEDE.

➤
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Det är därför av största vikt att skapa
goda förutsättningar och rutiner för en
välfungerande vårdhygien så att vård -
relaterade infektioner undviks. I det
aktuella fallet förvarades katter i klini-
kens behandlingsrum som även används
som operationsrum. Undersökningar
och behandlingar utgör inte sällan kri-
tiska moment och hygienen måste där-
för hålla hög standard i ett behandlings-
rum och risker måste minimeras. Även
om katternas nuvarande hälsostatus
bedömts som god av NN kan en god
vårdhygien inte garanteras med katter
boende i behandlingsrummet. Katterna
kan bland annat bli smittade av en 
patient och riskera att föra smittan vidare
till en annan patient innan man hinner
uppmärksamma att djuren är sjuka. Kat-
terna kan också bli symtomfria bärare 
av sjukdomsframkallande mikroorganis-
mer och föra smittan vidare. De kan
även överföra mikroorganismer från en
yta till en annan genom att de rör sig
fritt i behandlingsrummet, vilket inne-
bär att ett desinficerat behandlings/
operationsbord riskerar att inte längre
vara rent om katterna hoppar upp på

det. Även om det, som NN framför, 
inte förekommit någon ökad frekvens 
av vårdrelaterade infektioner bedömde
länsstyrelsen sammantaget att det före-
ligger en allvarlig risk för smittspridning
så länge katterna förvaras i behandlings-
rummet.

FÖRVALTNINGSRÄTTENS 
BEDÖMNING
Förvaltningsrätten konstaterade att NN
hade två katter som stadigvarande bodde
på hennes klinik i avvaktan på att en
annan byggnad, avsedd för hemlösa 
katter, skulle bli färdigställd. Katterna
bodde i klinikens behandlingsrum för
smådjur. Behandlingsrummet används
även som operationsrum. Det framkom
vidare att två länsveterinärer, i samband
med länsstyrelsens oanmälda kontroll -
besök på kliniken, uppmärksammade
att en av katterna nös och att det kom
sekret ur nosen. Enligt den anmälan som
skett ca sex månader före länsstyrelsens
kontrollbesök var katterna snuviga och
nös redan då.

NN invände bland annat att den ena
katten vid upprepade provtagningar upp-

 visat negativt resultat gällande smitta och
att den andra katten aldrig varit sjuk.
NN uppgav även att det på hennes kli-
nik inte förekommer fler vårdrelate rade
infektioner än tiden innan katterna
bodde stadigvarande på kliniken. NN
häv dade även att hygienstandarden på
kliniken är hög och att det inte är ovanligt
att katter bor permanent på djurkliniker.

Förvaltningsrätten ansåg emellertid i
likhet med länsstyrelsen att en god vård-
hygien inte kan garanteras med katter
boende i behandlingsrummet/operations-
rummet. Det får anses vara av största
vikt att risken för smittspridning mini-
meras i vårdmiljöer. Även med beaktande
av att det inte påvisats någon ökad fre-
kvens av vårdrelaterade infektioner på
NNs klinik och av vad NN i övrigt
anfört, ansåg förvaltningsrätten att det
finns en risk för smittspridning som får
anses allvarlig med katterna boende i
behandlingsrummet/operationsrummet.
Rätten fann således att länsstyrelsen haft
fog för att meddela NN det aktuella
föreläggandet. Överklagandet avslogs.

JOHAN BECK-FRIIS

Bidrag för att hindra sprid-
ning av MRSA
❘❙❚ Regeringen beslutade den 5 oktober
att lämna bidrag till Svenska Köttföre -
tagen AB för att täcka delar av företagets
omkostnader för kontroll av förekomst 
av antibiotikaresistenta MRSA-bakterier.
Kontrollen av förekomst av antibiotikaresi -
stenta bakterier när avelsgrisar och sperma
tas in i Sverige bedöms av regeringen vara
mycket lönsam ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv.

– Antibiotikaresistens är en ödesfråga
för folkhälsan. Därför är det oerhört viktigt
att vi gör allt för att motverka spridning 
av de här multiresistenta bakterierna och
kontrollerna är en viktig pusselbit för att
förhindra det, sade landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande
samma dag. 

Svenska Köttföretagen AB får 45 000
kronor under 2016 för att täcka delar av

omkostnaderna för kontrollerna på områ-
det. Grisbesättningar i Sverige är, till skill-
nad från i många andra länder, fria från
MRSA. En viktig del i arbetet med att hålla
svenska grisar fria från MRSA är den fri -

villiga provtagning som sker inom ramen
för lantbruksnäringens egen importkontroll
(Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll,
SDS) när avelsmaterial tas in från andra
länder.  ■

❘ ❙❚ noterat

Grisbesättningar i Sverige är, till skillnad från i många andra länder, fria från MRSA. 
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Två djurägare anmälde veterinären
NN för felbehandling av en hund
med klobrott, men veterinären
bestred anmälan.

DJURÄGARNAS ANFÖRANDE
Deras hund drabbades av ett klobrott 
på femte klon, höger framtass. Den 15
maj sökte ägarna vård på en djurklinik
för bortoperation av klokapselvävnad.
Behand lande veterinär var NN.

Den 24 juni avlivades hunden på
rekommendation av familjens ordinarie
veterinär. Hunden hade drabbats av ske-
lettinfektion som inte kunde behandlas
med antibiotika. Veterinären misstänkte
även att det kunde ha utvecklats en
tumör på pulpan. I samband med hun-
dens bortgång fick ägarna veta att det
fanns frågetecken kring den antibiotika,
Baytril, som NN ordinerade i samband
med operationen den 15 maj. När det
rörde sig om ett klobrott borde hunden,
för att skydda mot skelettinfektion, fått
skelettsökande antibiotika vilket Baytril
inte är. Ägarna fick också veta att Baytril
överhuvudtaget inte skulle skrivits ut 
då restriktioner finns mot preparatet och
då flera andra verksamma alternativ
fanns. 

Baytril innehåller kinoloner och
enligt föreskrifter från Jordbruksverket
får veterinär bara ordinera behandling
med kinoloner när mikrobiologisk
under sökning och resistensbestämning
visar att verksamt alternativ saknas. Det
finns tre undantagssituationer men
ingen av dem var tillämplig på hundens
fall. Mikrobiologisk undersökning och
resistensbestämning ska göras även om
svar inte inväntas innan behandlingen
påbörjas. Veterinären ska även motivera
valet av antibiotika i journalen. Inget av

detta gjordes och journalen är överlag
väldigt kortfattad, bland annat har fel
klo angetts, tredje klon istället för femte.
Vid telefonkontakt den 26 juni uppgav
NN för ägarna att hon inte kände till
föreskriften.

Den 9 juli hade ägarna ett möte med
NN och en annan veterinär på kliniken.
NN erkände att Vetrimoxin borde satts
in i stället för Baytril och att dokumen-
tationen borde varit bättre i journalen.
Förklaringen till att ingen bakterie -
odling togs var att ägarna fått en akuttid
under en fredag. Svaret på odlingen
skulle ändå inte ha kommit förrän bör-
jan på nästa vecka. 

Djurägarna vill att ärendet utreds då
de menade att ordineringen av Baytril
utgjorde en felbehandling av hunden.
De ansåg att det fanns brister i journal-
föringen då valet av antibiotika inte
motiverats och då fel klo angetts.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Hunden hade skadat femte klon på
höger framtass. NN skrev av misstag
tredje klon i journalen. Kliniken blev
kontaktad på förmidagen den 15 maj
angående hunden. NN fick veta att den
lätt blev stressad vid veterinärbesök och
att man ville att den skulle få lugnade
redan i bilen innan den kom in på klini-
ken. Ett klokapselbrott innebär att klon
är skadad vid klofalsen och oftast är
orsaken trauma. Redan vid skadetillfäl-
let blir klon och pulpan kontaminerade
från omgivningen. Behandlingen kräver
att hunden sederas så att klorester kan
tas bort utan att den får någon smärta.
Pulpan behöver därefter skyddas mot
framtida infektioner och slag då den är
mycket öm. Det krävs att tassen initialt
tvättas och bandageras om dagligen.
Vidare krävs att hunden bär krage tills
den inte längre slickar.

Djurägarna fick skriftlig information
om eftervården och hunden fick utskri-
vet Meloxidyl i sju dagar och Baytril i tio

dagar. Det är praxis att skriva ut antibio-
tika för att reducera risken för infektion.
Valet av antibiotika varierar och behöver
noga övervägas beroende på presenta -
tionen. NN hänvisade till ”Manual of
Small Animal Internal Medicine” av
Richard W Nelson och C Guillermo
Coute. 

Orsaken till att NN inte gjorde bakte -
riologisk odling och resistensbedöm-
ningen vid ordinationen av Baytril, vilket
hon annars gör i de flesta fall, var att
hunden inte var samarbetsvillig. Upp-
följning av läkningen av klokapselbrott
är viktig och det fanns en stor potentiell
risk att hunden skulle vara mindre 
samarbetsvillig vid återbesöken. Givetvis
skulle den kunna undersökas om den
sederades först. NN hade dock svårt att
tro att hunden skulle låta sig skötas utan
svårigheter för djurägaren. Hon tänkte
att hunden troligen redan hade eller
skulle komma att få en Escherichia coli-
eller Pseudomonas-infektion som följd av
sitt slickande, vilket senare skulle komma
att kräva en kinolonbehandling. Baytril
har god benpenetrans och reducerar ris-
ken för osteomyelit. NN bestred starkt
att det är ett felaktigt antibiotikum mot
potentiell osteomyelit. Däremot är det
mer vanligt som andrahandsval, vilket
NN accepterar. Det stod mycket infor-
mation i hemgångsrådet och kliniken
förutsätter att djurägaren tar kontakt om
såret blir mycket rött, svullet, kladdigt,
smärtsamt eller luktar illa.

Djurägarna tog kontakt efter sju
dagar (enligt plan), visade en bild på
klon och diskuterade hunden med en
veterinär på kliniken. Djurägarna var
inte oroliga för läkningsprocessen eller
hundens välmående och bokade inte in
något återbesök. NN var själv inte på
plats vid detta tillfälle. Hon accepterar
att hon borde skrivit något om kommu-
nikationen i journalen och att kliniken
borde bokat in hunden för sedering så
att de själva kunnat se klon. Kliniken

ansvarsärende

Ansvarsärende

Behandlade med kinoloner utan 
mikrobiologisk undersökning
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blev under de följande fyra veckorna
inte kontaktad trots att hundens pulpa
inte läkte enligt plan och dess allmäntill-
stånd försämrades. En av djurägarna
kontaktade dem den 22 juni, nästan fyra
veckor efter avslutad medicinering med
Baytril, och önskade ett förnyat recept
på antibiotika och smärtstillande. NN
kunde inte lämna ut det utan att först
undersöka hunden och erbjöd en tid
dagen efter. Djurägaren vände sig då i
stället till annan veterinär. Vid mötet
den 9 juli bekräftade djurägarna att hun-
den verkat obesvärad under tiden efter
behandlingen, att den inte haltade och
att ägarna gått på promenader med hun-
den.

NN ansåg inte att hon kan vara
ansvarig för hur klon såg ut nästan fem
veckor efter att den blev åtgärdad och
nästan fyra veckor efter avslutad behand-
ling med Baytril. En infektion kan upp-
stå när som helst om man inte sköter
vården av pulpan. Cancer i klofalsen, t ex
SCC eller malignt melanom, förekom-
mer sporadiskt och det finns en större
risk för äldre hundar av den aktuella
rasen. Det krävs vävnadsprov för att
kunna ställa den diagnosen. Såvitt NN
vet gjordes ingen utredning runt den

slutliga presentationen av klon och inga
bevis för varken infektion eller tumör
finns. Det finns heller inget obduktions-
resultat. NN ansåg att det var förståeligt
att rekommendera avlivning om hunden
verkade lida men ansåg inte att skulden
kunde läggas på henne.

JORDBRUKSVERKS YTTRANDE
Jordbruksverket ansåg att veterinären
NN agerat försumligt i sin yrkesutövning
då hon ordinerat ett antibiotikum av
kinolontyp utan föregående mikrobiolo-
gisk undersökning och resistensbedöm-
ning. Jordbruksverket framhöll att det är
synnerligen viktigt och högprioriterat
att motverka spridning av antibiotika -
resistens och resistenta bakterier både
när det gäller djur och människor. Som 
ett led i detta har myndigheten infört
bestämmelser om användning av bred-
spektrumantibiotika i 2 kap, 11 § Sta-
tens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2013:42) om läkemedel och läkemedels-
användning. Verket ansåg att det är all-
varligt att NN inte motiverat i journalen
varför hon använt ett antibiotikum av
kinolontyp. Enligt journalen hade inte
heller någon mikrobiologisk odling
gjorts.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Ansvarsnämnden konstaterade inled-
ningsvis att den underliggande orsaken
till att klon trillat av inte var fastställd.
Inte heller var diagnosen tumör fastställd,
varken genom röntgen eller obduktion.
Baserat på de uppgifter som framgick av
journalen är det svårt att utläsa om det
överhuvudtaget varit nödvändigt att
sätta in antibiotikabehandling, vilket vid
de flesta fall av klokapselbrott inte är
indicerat. Eventuella klokapselrester ska
avlägsnas och klon ska hållas ren för att
undvika infektion. Är klon infekterad
ska detta fastställas genom provtagning
med bakterieodling och resistensbestäm-
ning, såsom Jordbruksverket anfört. 

Om klon visar tecken på att vara infek-
terad bör antibiotikavalet vara ett annat.
Baytril är ett bredspektrumantibio tika
som inte ska användas utan tydlig indi-
kation. Det är inte ett förstahandsval för
att behandla en infektion i skelettvävnad.
Sammantaget fann ansvarsnämnden att
veterinär NN agerat försumligt och åsido -
satt sina skyldigheter som veterinär.
Nämnden delade ut en disciplinpåföljd i
form av en erinran. 

JOHAN BECK-FRIIS

Viss vinst i livslönen för veterinärer
❘❙❚ Akademikerorganisationen Saco granskar med jämna mellan-
rum livslönen för olika högskoleutbildade yrkesgrupper, jämförd
med livslönen för en person som börjar jobba direkt efter gymna-
siet. En akademisk examen är lönsam för de flesta, visar Sacos
studier. Skillnaderna är dock stora. Sacos senaste analys, som 
presenterades i mitten av oktober, visar att en del utbildningar
rent av innebär en ekonomisk förlust jämfört med att börja 
arbeta direkt efter gymnasiet.

Högst avkastning på studierna har läkare, jurister och civil -
ekonomer. Det är utbildningar som ofta leder till yrken med 
goda karriärmöjligheter. Yrken med stor lönespridning har också
hög avkastning på utbildning och vice versa. Till exempel kan en
läkare se fram emot en livslön som är 8,9 miljoner kronor högre
än lönen för en gymnasieutbildad arbetare. Ekonomer har ca 
7,2 miljoner kronor högre livslön medan veterinärer hamnar på 
en livslön som ligger ca två miljoner kronor högre än gymnasie -
studenten. Arbetsterapeuter däremot har 1,6 miljoner kronor

lägre livslön än en gymnasieutbildad arbetare och biologer förlorar
ca 0,9 miljoner kronor i livslön jämfört med gymnasister, enligt
Sacos rapport.  ■

❘ ❙❚ noterat

Veterinärer har ca två miljoner kronor mer i livslön än personer som
börjar arbeta direkt efter gymnasiet, visar Sacos beräkningar. 

FO
TO

: S
K

EE
ZE

SVT 13 –16fi:Layout 1  16-10-23  09.25  Sida 45



46 N U M M E R  13 • 2016 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Hantering vid klinikbesök
Om hunden inte uppvisar några symtom på tuberkulos
såsom avmagring, nedsatt allmäntillstånd, hosta, diarré
och kräkningar eller hudproblem ska den hanteras som
vanligt enligt de smittskyddsrutiner som finns på kliniken
(se vidare under Diskussion).

Om hunden uppvisar symtom på tuberkulos, kontakta
Epizootologen, SVA (se faktaruta). I sådana fall beslutar
Jordbruksverket vanligen om provtagning av hunden.
Varje år kommer ett fåtal sådana misstankar in till SVA.
De flesta av de misstankar som behandlas av myndig -
heterna har dock inte en tuberkulossmittad person i sitt
hem utan misstanke väcks enbart på grund av hundens
”egna” symtom. Rengöring och desinfektion av behand-
lingsrum och utrustning diskuteras också med Epizooto-
logen, SVA. Eventuella frågor om hantering av personal
som träffat hunden diskuteras med smittskyddsläkare.

Hantering av tidigare fall
Under de senaste fem åren har 14 misstankar om tuber-
kulos hos hund utretts vid SVA. Fyra av dessa hade en
tumörsjukdom, fyra konstaterades infekterade med M
avium/M avium-komplexet, tre bodde i hushåll med en
tuberkulosinfekterad människa och två konstaterades ha
en helt annan diagnos (aspirationspneumoni respektive
dilaterad kardiomyopati). Hos en hund kunde ingen dia-
gnos ställas men tuberkulos kunde uteslutas.

Hanteringen av de tre hundarna som bodde i olika hus-
håll med en tuberkulossmittad människa har varierat

något, bland annat beroende på hur nära kontakt de haft
med de sjuka människorna och om dessa bedömts ha
öppen tuberkulos dvs vara smittförande. Den första av de
tre hundarna hade inte några kliniska symtom. Den hem -
isolerades tills det var utrett att den infekterade människan
i hushållet inte hade smittat några andra människor. Base-
rat på det bedömdes det inte sannolikt att hunden skulle
vara smittad och inga prover togs på hunden. Den andra
hunden vars ägare hade en tuberkulosinfektion, hade haft
hosta i sex till tolv månader och var arbetsintolerant. 
Hunden  hemisolerades och provtogs med trakealskölj-
ning. Hos denna hund var såväl direktmikroskopi som
odling negativa och hemisoleringen hävdes. Den tredje
hunden var symtomfri men en person i hushållet hade
öppen tuberkulos. Hunden undersöktes med trakealskölj-
ning med negativt resultat avseende både direktmikro -
skopi och odling. Hunden isolerades under utredningsti-
den. Isoleringen hävdes sedan odlingssvaret meddelats och
det stod klart att den andra personen i hushållet inte var
smittad av den sjuka personen.

Zoonosrisk (från människa till hund)
I litteraturen finns åtminstone tre fall beskrivna där smitta
med M tuberculosis från människa till hund konstaterats
eller misstänkts. I de två konstaterade fallen hade hunden
insjuknat sex till nio månader efter att ägaren fått diagno-
sen, i det tredje fallet hann ägaren dö i tuberkulos strax
innan hunden blev sjuk men de hade haft mycket nära
kontakt under åtminstone ett år innan dess.

I Sverige konstaterades under 2015 över 800 tuberku-
losfall hos människa, de flesta födda i ett annat land. Det
är okänt hur många av dessa som har husdjur i sitt hem,
eftersom det inte är en fråga som behandlande läkare
rutinmässigt ställer.

Diagnostiska metoder
De metoder som finns tillgängliga för att ställa diagnosen
tuberkulos hos hund är cytologi (direktutstryk för att
påvisa bakterier), bakterieodling, histologi och patologi.
PCR-undersökning används i en del länder, dock ännu
inte i Sverige. Tuberkulinundersökning, som används
rutinmässigt på människa, och serologi är inte tillräckligt
säkra på hund. Gammainterferontest finns tillgängligt för
katt men används inte för hund eftersom det inte finns
några säkra referensvärden för det djurslaget.

Vid misstanke om tuberkulos hos hund görs initialt

Vid misstanke om epizootisk sjukdom, ring:

• Jordbruksverket: 036-15 50 00

• Aktuell länsstyrelse 

• SVA: 018-67 40 00 

Utanför ordinarie kontorstid: 

• Jordbruksverket: 036-12 72 55 

• Länsstyrelsens Tib: 0771-80 09 00

• SVA: 018-67 40 01

Besök www.epiwebb.se för information om
epizootisjukdomar.
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direktutstryk och histologisk undersökning. Om ingen av
dessa undersökningar kan utesluta tuberkulos, dvs om
ingen annan diagnos kan ställas, genomförs bakterie -
odling vilket kan ta upp till tolv veckor. Om odlingen är
negativ efter denna tid betraktas fallet som negativt och
misstanken avskrivs. Tiden från det att hunden börjat
exponeras för tuberkulossmitta till det att den utvecklar
sjukdom är vanligen flera månader, vilket gör att upp  -
repade provtagningar kan behöva övervägas.

Behandling
När diagnosen tuberkulos ställs på en hund är hunden
oftast mycket sjuk, inte sällan med disseminerad tuberku-
los, och avlivning blir ofta aktuell. I Sverige har inga hun-
dar behandlats för tuberkulos i modern tid och det är
tveksamt om en behandling av hund skulle bli aktuell,
både av smittskydds- och djurskyddsskäl.

Internationellt finns behandlingsprotokoll som omfat-
tar olika kombinationsbehandlingar med flera preparat
och under lång tid.

DISKUSSION
I ett fall som rör tuberkulos hos människa är infektions -
läkare och smittskyddsläkare inkopplade. I det senaste fallet
som beskrivs här hade SVA och Jordbruksverket kontakter
med involverad smittskyddsläkare. Efter att fallet var
avslutat togs principerna för hantering av liknande fall
upp vid ett ordinarie möte i det så kallade Zoonosrådet,
som består av företrädare för Folkhälsomyndigheten, Livs-
medelsverket, Jordbruksverket, Arbetsmiljöverket, Läns-
styrelsen (länsveterinärer), Smittskyddsläkarna, Sveriges
Kommuner och Landsting samt SVA. Smittskyddsläkarna
framhöll att under svenska sanitära förhållanden bedöms

risken för tuberkulossmitta från person till person som
mycket liten och dessutom är det hos människa en infek-
tion för vilken det finns behandling. Detta påverkar smitt-
skyddets syn, i det att ett visst risktagande är acceptabelt 
(t ex att inte utreda om en tuberkulospatient har säll-
skapsdjur i hemmet). 

ALLMÄNT OM TUBERKULOS HOS HUND
Fram till 1970-talet var tuberkulos internationellt relativt
vanligt hos hund, prevalenser på 0,1–13 procent i obduk-
tionsstudier redovisades från olika länder. M tuberculosis
orsakade ca 75 procent av fallen medan M bovis domine-
rade bland de återstående fallen. Med minskad förekomst
hos människa och även andra djurslag har förekomsten
hos hund också minskat betydligt. 

I dagens läge diagnostiseras och rapporteras tuberkulos
hos hund mycket sällan. En handfull rapporter från olika
länder (Storbritannien, Irland, Spanien, USA, Japan,
Argentina, Australien och Nya Zeeland) har visat på infek-
tion med M bovis. I Storbritannien och Irland ses dock en
ökad frekvens av tuberkulos hos katt. M bovis-fallen ses
företrädesvis i de sydvästra delarna av England, där M
bovis-infektioner hos nötkreatur och grävlingar ökat under
senare år. Under perioden 2006–2012 diagnostiserades
116 katter med M bovis-infektion vid AHVLA (Animal
Health and Veterinary Laboratories Agency). Under
samma period diagnostiserades sju hundar vid samma
laboratorium. Att så många fler katter drabbats reflekterar
sannolikt att de har tillgång till opastöriserad mjölk från
smittade besättningar i högre utsträckning än hundar har.

Infektion med M tuberculosis är numera synnerligen
ovanlig hos hund och katt men det finns alltså fall beskriv-
na där hundar smittats av människor.
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Sveriges Veterinärförbund 
Box 12709 • 112 94 Stockholm  

T 08-545 558 20 
kansli@svf.se • svf.se

STORT TACK  
till djurparkerna som ger våra  
medlemmar fri entré

Läs mer om aktuella medlems förmåner 
och rabatter på medlemssidorna på svf.se. 

Varning för falska mikrochip
❘❙❚ Svenska Kennelklubben, SKK, gick den
14 oktober ut med en varning att flera
hundar och katter med samma id-nummer
har upptäckts i Sverige under 2016. Pro-
blemet är sedan länge förekommande i
flera andra länder men nu har SKK noterat
att det börjar uppträda även i Sverige. 

Anledningen till att det finns fler mikro-
chip med samma nummer är att tillver -
karen inte följer rätt ISO-standard och
masstillverkar mikrochip utan kontroll 
av att numren är unika för varje chip. 
Oseriösa tillverkare uppvisar ofta certifikat
på att de följer en ISO-standard men då 
är även certifikatet falskt. Veterinärkåren
uppmanas nu att vara uppmärksam på
varifrån man köper sina mikrochip. Rätt
ISO-standard för själva mikrochipet är 
ISO 11784 eller ISO 11785. 

För att minimera risken att råka ut för
förfalskningar bör man alltid köpa mikro-
chip från en seriös och välkänd leverantör.
Den som vill kontrollera de mikrochip man
har eller de chip man tänker köpa kan gå

in på hemsidan www.dvc.services (deep
validation control). Genom att skriva in ett
fullständigt id-nummer (15 siffror) får man
snabbt besked om chippet är godkänt eller
inte.  ■

❘ ❙❚ noterat

SKK varnar för att det börjar dyka upp falska mikrochip för hundar i Sverige. 
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

WEBBKURSER

DISA – DJUROMSORG VID SLAKT OCH ANNAN

AVLIVNING

DJURSKYDDSBEDÖMNING GRIS

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

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

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

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

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

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

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

17–18/11 -16. MJUKDELSKIRURGI BUK

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

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

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

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

24–25/11 -16. EKG – NÄR HJÄRTAT SLÅR

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

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

26–27/11 -16. AKUTNEUROLOGI HOS HUND

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

NY 26–27/11. KURS I OMHÄNDERTAGANDE

AV SKADAT VILT, Skåne. 
Info: kalle.hammarberg@tele2.se 
(se annons i denna tidning)

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

NY 30/11–1/12 -16. BASIC INTERNAL

MEDICINE ENDOSCOPY IN DOGS AND CATS,
Borås. Arr: Swevet, UDS. 
Info: www.swevet.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

9–10/12 -16. ORTOPEDISKA BESVÄR HOS

HUND OCH KATT, 2-DAGARSKURS FÖR

VETERINÄRER, UDS, Uppsala. 
Arr: Swevet, UDS. 

Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap

Universitetslektor  
i hästens biologi och handhavande 
– veterinärmedicinsk inriktning

 
Sista ansökningsdag: 1 december 2016
Fullständig annons: www.slu.se/lediga-tjanster/

➤
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Info: www.swevet.se, Lina Junker,
utbildning@swevet.se, 070-202 18 22

v 2, 2017
NY 14–15/1 -17. HUND- OCH KATTANDVÅRD,
GRUNDKURS, Stockholm. Arr: KRUUSE 
i samarbete med Hedvig Armerén. 
Info: www.kruuse.com, 
johanna.andersson@kruuse.com

v 3
20–22/1 -17. NORDIC SMALL ANIMAL

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

v 4
28/1 -17. OBDUKTIONSKURS FÖR

FÄLTPRAKTIKER, Skara. 
Arr: SVS Husdjurssektion. 
Info: jessica.olsson@dv.sjv.se

v 5
3–4/2 -17. ”UNDER BÄLTET” – SJUKDOMAR

OCH SKADOR I HÄSTENS KÖNSORGAN,

Stockholm. Arr: SVS Hästsektion. 
Info: www.vinterkurs.se 

v 6
NY 11–12/2 -17. HUND- OCH KATTANDVÅRD,
GRUNDKURS, Stockholm. Arr: KRUUSE 
i samarbete med Hedvig Armerén. 
Info: www.kruuse.com, 
johanna.andersson@kruuse.com

v 7
NY 13–17/2 -17 (+ PRAKTIKVECKA). KURS

I ARTIFICIELL INSEMINATION – HÄST, SLU,
Uppsala. Arr: Institutionen för kliniska
vetenskaper. 
Info: susanne.pettersson@slu.se 
(se annons i denna tidning)

v 11
NY 18–19/3 -17. HUND- OCH KATTANDVÅRD,
EXTRAKTION, FORTSÄTTNINGSKURS,
Stockholm. Arr: KRUUSE i samarbete
med Hedvig Armerén. 
Info: www.kruuse.com, 
johanna.andersson@kruuse.com

v 13
NY 1–2/4 -17. HUND- OCH KATTANDVÅRD, 
EXTRAKTION, FORTSÄTTNINGSKURS, 
Stockholm. Arr: KRUUSE i samarbete
med Hedvig Armerén. 
Info: www.kruuse.com, 
johanna.andersson@kruuse.com

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

HEALTH AND WELFARE IN PRODUCTION ANIMALS,
Oslo, Norge. Info: www.nkvet.org 

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
5/4 -17. ESSENTIAL VETERINARY CHIRO PRACTIC

FOR EQUINE AND COMPANION ANIMALS,
Sittensen, Tyskland. 
Arr: International academy of veteri-
nary chiropractic. 
Info: www.i-a-v-c.com

v 18
NY 7–10/5 -17. 8TH INTERNATIONAL

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

v 21
NY 22–26/5 -17. INTERNATIONAL SHEEP

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

v 26
NY 27–29/6 -17. UFAW 2017: MEASURING

ANIMAL WELFARE AND APPLYING SCIENTIFIC

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

Ny tjänst – ny lön – nya
anställningsvillkor?

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

Ring någon av veterinärförbundets
ombudsmän på tel: 08-545 558 20.

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

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

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

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

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

Ordförande Telefon
MARJA TULLBERG 072-748 78 98

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

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

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
HELEN LOOR 073-097 62 97

Sekreterare
UNDER TILLSÄTTNING

Kassör
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 0707-96 94 74

Sekreterare
SOFIA MÜLLER 070-992 48 95

Kassör
MAJA-LISA SABEL 070-591 71 50

Ledamöter
CHRISTINA SVEDBERG 073-600 22 21

LINNEA SÖDERBERG 070-378 40 48

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande
SUSANNA STERNBERG LEWERIN

Vice ordförande
TORKEL EKMAN

ERIKA CHENAIS

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

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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Ökade vinster för svensk djursjukvård
❘❙❚ SLA-Svensk Djursjukvårds Branschrapport 2016 presenterades
av intresseorganisationen den 13 september. Rapporten visar att
både omsättningen och vinstmarginalen ökat jämfört med tidigare
år. 2015 omsatte SLA-Svensk Djursjukvårds medlemsföretag 3,08
miljarder kronor, jämfört med 2,86 miljarder 2014. Vinstmarginal,
efter avskrivningar och före finansiella poster, var i genomsnitt 8,5
procent 2015, jämfört med 4,4 procent 2014. 

– Den genomsnittliga vinstmarginalen i branschen har i flera år
legat runt fem procent, vilket måste anses som en i det närmaste
kritiskt låg nivå för företag med så pass höga fasta kostnader som
djursjukvårdsföretagen har. Den ökade lönsamheten vi nu ser gör
företagen mindre sårbara och gör att företagen vågar fortsätta
investera och satsa framåt, säger Maria Lundvall, branschansvarig 
SLA-Svensk Djursjukvård i ett pressmeddelande. 

Den genomsnittliga omsättningen per patientbesök var 2 222
kronor 2015. Av medlemsföretagens totala försäljning betalas
hälften direkt av kunderna och hälften ur kundernas veterinär-
vårdsförsäkringar.

– Dagens djurägare förväntar sig att avancerad vård finns till-

gänglig dygnet runt, året runt. Även om betalningsviljan till stora
delar följer med engagemanget är det inte alla som förstår vad
djursjukvården kostar. Att kunden ges möjlighet att delta i beslu-
ten som gäller djurets vård och får tydlig information om kostna-
derna är grunden i SLA-Svensk Djursjukvårds kvalitetsregelverk.
Ingen ska bli överraskad när vården ska betalas, säger Maria 
Lundvall.  ■

❘ ❙❚ noterat

– Dagens djurägare förväntar sig avancerad vård men ingen ska bli
överraskad när vården ska betalas, säger Maria Lundvall. 
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KÅSERI

”MIN KATT har skadat
ögat! Det ser för jävligt ut!”.
Det sena telefonsamtalet
två minuter innan telefo-
nen skulle stängas av för
natten uppskattades inte av
jourhavande veterinär, det
vill säga mig. Nåja, det var
bara att ta sig i kragen och
be de nödställda komma
till kliniken så fort som
möjligt.

En liten stund senare
öppnade jag för två unga
män med en katt i en bur.
Husse var uppjagad och
uppenbart orolig. Hans
kompis sade ingenting utan
tittade bara tomt förbi mig
med ett par rödsprängda
ögon, varefter han hällde ner sig
i en fåtölj i väntrummet och slocknade. Båda männen hade
jeans och skinnvästar. Under husses väst skymtade jag en t-shirt
med ett tryck som identifierade honom som en dedikerad
”hangaround” till en känd MC-klubb. Detta var i mitten 
av 1990-talet när det skrevs mycket om det så kallade ”MC-
kriget”. 

”Oh, shit”, tänkte jag stilla för mig själv.
”Det är grannen, den jäveln, han har sparkat katten! Jag ska

döda den jäveln!” Husse var mycket upprörd. 
Jag tog en snabb titt på en riktigt välmående katt med ett

kisande öga som visade sig ha en lång och djup reva i horn-
hinnan, troligen orsakad av vassa kattklor. 

”Det är gubbjäveln som gjort det, jag visste det, han hatar
min katt, jag ska döda honom!”

Vid det här laget hade jag själv börjat bli lite uppjagad,
men tänkte att husse i alla fall verkade bry sig om sin katt. 

Jag lugnade honom med att ögonskadan absolut inte var
orsakad av någon människa, utan förklarade att katten troli-
gen hade varit i slagsmål med en annan katt. Husse var inte
helt övertygad. ”Om det är gubbfan ska han få, jag har en
kniv, vill du se?” Det var en fin liten kniv han visade, inte så
lång men förmodligen ganska vass. ”Nej, nej, du behöver inte
någon kniv, det är en katt som har orsakat skadan. Förmod-
ligen måste vi operera bort ögat i morgon”, försökte jag
dämpa känslorna något. Husse verkade tycka att det var lite

tufft med en enögd katt, så kniven åkte ner i byxlinningen
igen.

”Vad kostar det att operera bort ögat?” ville husse veta. Jag
förklarade att jag inte kunde svara exakt, men att vi kunde ge
en prisuppgift nästa dag. ”Jag har pengar, här får du!” sa husse
och räckte fram en ihoptejpad plastpåse med en tjock sedel-
bunt i. ”Jag kan inte ta emot dina pengar nu, jag vet inte vad
det kommer att kosta förrän i morgon”, försökte jag. ”Äsch,
ta dem, det är bättre du har dem här, jag kommer ändå bara
bli rånad”, sade husse med  moloken min. ”Det vore ju synd”,
tänkte jag, så jag tog emot plastpåsen med pengarna och lade
den i kattburen. ”Jag tar hand om kisse nu så får han bo här
tills du hämtar honom. Han kan kanske gå hem redan i mor-
gon”, sade jag uppmuntrande. 

Katten installerades i en bur på vårdavdelningen. Han fick
sina injektioner och ögondroppar, en kattlåda och lite mat
och såg ut att må ganska bra när jag lämnade honom för
några timmars sömn. 

Någon dag senare hämtade husse sin katt. Han fick även
tillbaka plastpåsen med några hundralappar i och verkade rik-
tigt nöjd med utseendet på sin enögda kompis. Med barnslig
röst pratade husse med katten hela vägen ut på parkeringen,

”Vi ska ta den där jäveln som gjorde det här, ja det ska vi,
han ska minsann få ...”.

CECILIA LÖHNN

Kattögat 
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UTGIVNINGSPLAN 2016 

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

Avlidna
Veterinär RUNE ISRAELSSON avled den 4
oktober 2016. Han föddes 1923 i Dala-
Järna, tog studenten i Gävle 1943 och
veterinärexamen 1957. Under 1952–
1957 innehade han diverse vikariat som
distrikts- och länsveterinär och från
1958 som AI-veterinär i Sandviken. Han
verkade som chefveterinär vid Södra
Dalarnas Seminförening 1959–1963
och som distriktsveterinär i Nås från
1964 och i Hedemora från 1968. Under
åren 1966–1977 hade han uppdrag
inom SIDA vid Department of veteri -
nary services, Kenya. Därefter verkade
han som konsult vid IRDC/SLU fram
till 1989 då han pensionerades. Han
hade även diverse SIDA- och FAO-upp-

drag i Afrika och Asien 1975–1995 och
arbetade som föreläsare vid internatio-
nella veterinärkurser i husdjursreproduk-
tion, SLU 1977–2001.

F distriktsveterinär BENGT LYCKEN avled
den 1 september 2016. Han föddes
1920 i Utby, Västra Götalands län, tog
studenten i Skövde 1940 och veterinär-
examen 1947. Han började arbeta som
assistentveterinär i Hallands läns hus-
hållningssällskap 1948 och blev sedan
anställd som AI-veterinär i Falkenberg
1950. Därefter verkade han som
distriktsveterinär i Långsele från 1955, i
Gränna från 1961 och i Jönköping från
1974 med stationeringsort Gränna. Han
pensionerades 1983.

PERSONNOTISER

Försäkringsbolag inför 
gratis digital veterinär
❘❙❚ I ett pressmeddelande den 4 oktober
informerade  djurförsäkringsbolaget 
Svedea att man väljer ”en ny väg för att
stoppa kostnadsutvecklingen inom veteri-
närvården”. Från december låter man sina
kunder besöka den digitala veterinärtjäns-
ten FirstVet helt gratis. Bakgrunden är att
försäkringsbolaget tror sig kunna spara
pengar genom att hjälpa djurägare att
avgöra om det är befogat att besöka en
fysisk veterinärvårdsklinik.

FirstVet är en ny tjänst som erbjuder
veterinärbesök via video över internet.
Genom tjänsten kan djurägare få en
snabb, första bedömning av sitt sjuka 
eller skadade djur redan i hemmet, något
som enligt Svedea kan minska obefogade
besök på djursjukhus och kliniker. Vid
behov kan FirstVets veterinärer även 
remittera patienten vidare till en fysisk
undersökning.

– Förutom att tjänsten både underlättar
och sparar pengar för djurägarna tror vi
att den kommer att innebära en besparing
i vår ände. Detta då även enkla besök hos
en djurklinik kan kosta flera tusenlappar.
Med rätt rådgivning i tidigt skede hoppas

vi också att kunna hjälpa patienter som
snabbt behöver uppsöka en veterinärkli-
nik, säger Odd Einar Bruem, chef för djur-
försäkring hos Svedea.

Från och med december erbjuder 
Svedea sina kunder tre besök varje år hos
FirstVet utan kostnad.  ■

❘ ❙❚ noterat

Svedea och FirstVet inför en ny tjänst som
erbjuder gratis veterinärbesök via video
över internet.
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Posttidning A 
Retur, Box 12709 • 112 94 Stockholm

Har dina bönder problem 
med diarré hos kalvarna?

Hjälp dina bönder med att diagnostisera 
kalvarnas diarréproblem och att införa 
en effektiv handlingsplan!

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

Virus
Rota- och coronavirus 

destruerar villi i tarmen 

och medför en reducering 

av absorptionsytan, vilket 

leder till malabsorption 

och maldigestion.

E. coli
E. coli angriper främst 

kalvar, 1-5 dagar gamla. 
Beroende på stam kan 
det ske en utveckling 
till sekretorisk diarré, 

malabsorptiv diarré eller 
septikemi.

Kryptosporidier
Kan identifi eras i 97% av alla 

svenska besättningar 

och 36,7% av kalvarna är 

infekterade1. Konsekvensen av 

kryptosporidiediarré kan vara 

fatal, speciellt i kombination med 

andra diarrépatogener.

Salmonella

E. coliBakterier

Virus 

Protozoer

C. perfringens typ A, B och C

Coronavirus

Rotavirus

Cryptosporidium spp

Eimeria spp 

Giardia

Infektiösa orsaker till diarré

1)  Björkman et al Cryptosporidium infections in suckler herd 
beef calves. Parasitology. 2015. 142, 1108–1114
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