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Kolangit hos katt

Metodbeskrivning: blockad av
pudendusnerven hos tjurar

Myndighetsbeslut om avelsförbud
för extremt trubbnosiga hundar

FO
TO

: E
IV

O
R

R
A

SE
H

O
R

N

SVT 2 –16 Fi:Layout 1  16-01-23  12.29  Sida 1





S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  2 • 2016 3

Om SVS

LEDARE

SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
BOX 12 709
112 94 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS: Kungsholms Hamnplan 7

E-POST: kansli@svf.se
HEMSIDA: www.svf.se
TELEFONTID: Mån–tors 9.00–16.00, 
Fre 9.00–15.00, 
lunchstängt 11.30–13.00

KANSLI
TELEFON: 08-545 558 20
TELEFAX: 08-545 558 39

Ordförande
MARJA TULLBERG, leg vet
TELEFON: 08-545 558 22
MOBIL: 072-748 78 98
E-POST: ordforande@svf.se 

Kansli- och ekonomichef
PER CARLSSON, pol mag
TELEFON: 08-545 558 21
MOBIL: 070-567 12 35
E-POST: per.carlsson@svf.se

Förhandlingschef
ANDERS GRANELD, jur kand
TELEFON: 08-545 558 26
MOBIL: 070-625 64 44
E-POST: anders.graneld@svf.se

Informationschef
JOHAN BECK-FRIIS, leg vet
TELEFON: 08-545 558 33
MOBIL: 070-717 73 25
E-POST: johan.beck-friis@svf.se

Generalsekreterare SVS
SIMONE HÄUSLER, leg vet
TELEFON: 08-545 558 24
MOBIL: 0730-928 113
E-POST: simone.hausler@svf.se

Arbetsrättsjurist/förhandlare
JESSICA BERLIN, jur kand
TELEFON: 08-545 558 25
MOBIL: 073-540 08 00
E-POST: jessica.berlin@svf.se

Redovisningsansvarig
LINDA WIKSTRÖM, ekonom
TELEFON: 08-545 558 23
E-POST: linda.wikstrom@svf.se

Administratör SVF
KARIN HENRIKSSON

TELEFON: 08-545 558 28
E-POST: karin.henriksson@svf.se

Administratör SVS
VASSO NORLUND

TELEFON: 08-545 558 27
E-POST: vasso.norlund@svf.se

Ekonomiassistent
CAROLA ERIKSSON

TELEFON: 08-545 558 31
E-POST: carola.eriksson@svf.se

Bankgiro: 530-52 22 Allmänna kassan

SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
se sista sidan

OM NYTILLTRÄDD ORDFÖRANDE för Sveriges Veterinärmedi-
cinska Sällskap (SVS) kan jag inte låta bli att imponeras av kvalitén och
kvantiteten av allt det ideella arbete som utförs av frivilliga krafter i SVS

olika sektioner. Det är inte bara det att det varje år blir en kongress med ett
stort utbud av hög kvalité (nytt rekord för antal besökare i fjol – okej, Phlugan
kanske drog några extra besökare, men ändå). Dessutom tas det fram policyer
för antibiotikaanvändning, handböcker för besiktning av häst, inventeringar
av alternativmedicinska behandlingar – är kiropraktik lege artis? – m m, m m.
Som sagt, imponerande.

Men alla är inte med ännu. Och vi behöver bli fler som hjälps åt. Som
medlem i veterinärförbundet är man automatiskt med i SVS, men man är
inte automatiskt med i en sektion. För att bli det måste man göra ett val och
betala en låg medlemsavgift. Du som ännu inte är medlem i någon sektion 
– bli medlem idag och delta i arbetet för ett ännu bättre SVS. Skicka ett mail
till veterinärförbundets kansli så fixar vi det.

Det här med att automatiskt bli medlem är både bra och dåligt. Bra för att
SVS får in medlemmar, men det är först när jag väljer att gå med i en sektion
som mitt engagemang blir tydligt. En av mina ambitioner med det föränd-
ringsarbete som vi för närvarande genomför inom förbundet är att det i fram-
tiden ska bli tydligare vad SVS är och gör. Just nu finns SVS egentligen bara
via sina sektioner.

Jag ser SVS som veterinärförbundets kunskapsföretag. Det är genom om -
fattande ideellt arbete som vi bidrar till veterinärkårens kompetensutveckling,
så att anställda och företagande veterinärer kan få en bra lön och vara efter-
frågade. Goda kunskaper och hög kompetens är helt centrala i ett yrkesför-
bund i SACO. Det är därför det är så viktigt att SVS och dess sektioner ges
tydliga uppdrag, mandat och ansvar när vi nu reviderar vår organisation. 

Jag nämnde några viktiga frågor som vi arbetat med där en är användning
av antibiotika. I Land Lantbruk, nummer 2 2016, finns en figur över inter-
nationell konsumtion av antibiotika. Norrmännen har lägst förbrukning i
Europa men vi har lägst i EU. Det ska vi vara stolta över för nu gör hollän-
darna (nederländarna) det vi gjorde redan på 1980–90-talen och slutar
använda antibiotika som förebyggande tillsats i fodret. Svenska forskare och
rådgivare har pratat länge med holländska kolleger och faktiskt också bidra-
git med råd om hur vi gjort. De tar nu efter, jätteroligt. Det finns kanske lite
hopp för mänskligheten även när det gäller vårt pågående krig mot mikro-
berna. Det gäller som vanligt att jobba med dem i stället för mot dem. 

På tal om framtida efterfrågan på jobb och mänsklighetens framtid – i hus-
organet Forskning och Framsteg nummer 1 2016 finns en artikel om hur vi
människor kommer att kolonisera Mars med hjälp av hästar. 
Finns det hästar på Mars så behövs det kunniga veterinärer. 
Kanske någon yngre kollega i framtiden kommer att 
etablera en hästklinik på Mars – i kraft av sin kunskap 
och kompetens.

TORKEL EKMAN

ordförande SVS

S
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När Anna Tidholms dotter var liten
trodde hon att det som höll ihop pap-
persremsorna som kom med posten
hette e-k-gem. Då läste Anna EKG 
åt ett 40-tal djursjukhus och kliniker
vilket självklart födde tanken att fler
borde lära sig detta. Ett sätt att nå 
ut med kunskap var att starta spalten
”Vilken är din diagnos?” i Svensk
Veterinärtidning. Det är lite mer än 
30 år sedan. 

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

ANNA HAR ARBETAT på Djursjukhuset Albano
under större delen av sitt yrkesliv. Hon besitter
en enorm arbetsglädje och hävdar att hon har
roligt precis varenda dag. Kanske beroende på
att hon på Albano alltid har haft mycket fria
händer och fått styra sitt eget arbete. Vägen till
detta privilegium har inte varit spikrak. När
Anna sökte till veterinärutbildningen hade hon
ganska vaga begrepp om vad den innebar.

– Jag visste egentligen ingenting och var
mycket frågande till ämnesområden som histo-
logi t ex, vad är det? Innerst inne ville jag bli
astronom, är fortfarande väldigt intresserad av
astronomi, men insåg att arbetsmarknaden
kanske inte var så lovande, berättar Anna. 

Riktigt säker på sitt yrkesval var hon dock
inte. Efter veterinärexamen 1978 fick Anna en
idé om att hon skulle bli läkare istället. Hon
började på Karolinska Institutet, KI, och läste
in två årskurser på ett år, ”det var så mycket
som var lika”, men fullföljde inte läkarstudierna.

– Nej, jag insåg att det passar mig bättre att
arbeta med djur och kommunicera med deras
ägare istället för att jobba med krassliga männi-
skor. Jag var nog lite för mycket veterinär när
jag tog anamnes under KI-tiden: ”Äter du,
dricker du, kissar du?”, berättar Anna, som
hade praktisk erfarenhet från några vikariat
som distriktsveterinär. 

Efter en kort period som klinikveterinär på

Djursjukhuset Bagarmossen bar det av till
USA.

– Min man som är kemist fick en forskar-
tjänst i Michigan under ett år. Jag ville natur-
ligtvis utnyttja tiden till att förkovra mig. I
Lansing, tio mil från vår bostad, fanns närmaste
universitet med veterinärmedicinsk fakultet.
Jag åkte dit och frågade om jag fick vara där ett
tag, berättar Anna. 

Som svensk tog hon för givet att det var ok
att auskultera gratis och blev lite snopen när
hon efter någon månad fick frågan om hon
hade tänkt betala för sig. 

REPORTAGE

Anna lägger kraft på
utbildning

Den första EKG-
frågan publicera-
des 1985. 

LITE MER OM ANNA TIDHOLM

Född och uppväxt i Stockholm. Gift och har två barn. Bor i Bromma.
Utöver sitt stora engagemang inom veterinärmedicinsk forskning och
utbildning är Annas passioner i livet fjällvandring och motion, all form
av litteratur, broderi, astronomi och marsvin, ”underbara små djur,
smarta och trevliga”. Hon debatterar gärna jämställdhet och är uttalad
feminist. Snackas det kvotering till veterinärutbildningen blir Annas
enkla kommentar ”Sorry guys”. 

Har precis fyllt 65 men har inga planer på att gå i pension.
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– Jag förklarade att jag inte hade någon möj-
lighet att betala och efter lite resonerande fick
jag fortsätta i form av ett internship. Det var
drygt att pendla mellan bostaden och universi-
tetet, men jag lärde mig väldigt mycket under
de åren och det var också då jag fick upp ögo-
nen för smådjur och internmedicin på allvar,
berättar Anna.

UNDER FLERA ÅR efter hemkomsten från USA
ägnade sig Anna uteslutande åt kardiologi. Som
framgår av inledningen hörde barnen ordet
EKG ganska ofta. Uppdragen till Annas firma
för EKG-läsning rasade in, även från utlandet,
och det fanns uppenbarligen ett stort behov av
utbildning inom detta område. Det var då
Anna kom på att hon skulle starta spalten ”Vil-
ken är din diagnos?”.

Hur kom du på idén?
– Den fick jag under ett besök i New York.

Jag träffade en mycket inspirerande kollega som
uppmuntrade mitt intresse för kardiologi. I den
amerikanska tidningen JAVMA, Journal of the
American Veterinary Medical Association, såg
jag ”Vilken är din diagnos?” och tyckte det
kunde vara trevligt att göra samma sak i Svensk
Veterinärtidning, berättar Anna.

Hon ringde upp dåvarande redaktören Aase
Tronstad och framförde idén. Aase nappade
och sedan dess är det en ansenlig mängd frågor
som Anna producerat. Hon har sparat alla,
men minns inte på rak arm vad den allra första
frågan handlade om.  En djupdykning i arkivet
ger svaret som återges vid ingressen. Från bör-
jan var det 16 frågor om året, en i varje utgåva.
Numera omfattar ”Vilken är din diagnos?” flera
ämnesområden: hästsjukdomar, patologi, epi-
zootologi, bilddiagnostik och idisslarsjukdo-
mar. En hel grupp specialister är inblandade i
produktionen. 

Hur fick du underlag till alla kardiologifrå-
gor när du startade spalten? 

– Jag fiskade upp intressanta fall ur min egen
verksamhet. Stötte jag på något extra spännande
kunde det bli en läsarfråga, men om sanningen
ska fram har jag nog hittat på de allra flesta fal-
len själv, avslöjar Anna.

ATT TROGET ha levererat frågor till veterinär-
tidningen under 30 års tid är självklart mycket
imponerande, men Anna Tidholms totala värv
inom fortbildning är betydligt större. Under
många år jobbade hon både som klinikveteri-
när och gjorde regelbundna resor runt om i lan-
det till olika djursjukhus för att utbilda kolleger.
På fritiden ägnade hon sig åt att vara dokto -
rand, något som inte skulle vara möjligt i dag. 

REPORTAGE

En vanlig dag i Annas yrkesliv innebär
frekventa resonemang med kolleger.
Här är det (bland flera andra) Cecilia
Hässler som vill höra 
Annas åsikt.

SVT 2 –16 Fi:Layout 1  16-01-23  12.30  Sida 8



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  2 • 2016 9

– Nej, numera finns inga ”lösa” doktorander
men då, i mitten av 1990-talet, gick det bra och
jag disputerade 2000, kommenterar Anna.

Hon har alltid förkovrat sig och hon har 
alltid brunnit för att hennes kolleger ska göra 
detsamma. Anna var som ordförande i IÖSK,
Interimistisk Övergripande Styrkommitté, dri-
vande i införandet av ”steg 2”, den svenska
områdesspecialiseringen som kom igång 2005
och som hamnar någonstans strax över engels-
männens ”certificate” men under en europeisk
”diplomate”. I en intervju i veterinärtidningen
samma år uttrycker hon åsikten att man inte
ska ha så stor respekt för forskning utan välja
ett område och sedan ifrågasätta det som står i
de stora böckerna med guldbokstäver. 

Detta har hon själv praktiserat med stor
framgång och i hennes ”hjärtrum” på Albano
pryds väggarna av olika diplom. Anna visar
gärna sina besökare att hon är en välutbildad
specialist och hon är stolt över de utmärkelser
hon fått. 

Som första och hittills enda kvinna har Anna
erhållit Peter Hernquists medalj i guld, den
finaste hedersutmärkelse en svensk veterinär
kan få. Just medaljen är lite svår att visa upp,
”man går ju inte omkring med den till var-
dags”, men som tur är får Anna ett gyllene till-
fälle varje år i samband med Nobelfesten.

– Min man sitter i Nobelkommittén för
kemipriset och vi blir inbjudna till högtidlig -
heterna varje år. Då plockar jag fram min bal -
klänning och hänger på mig medaljen. Det är
många som frågar vad det är för sorts utmär-
kelse. De ser ju att det inte är Konungens
medalj och det är lika roligt varje gång att
berätta om vad jag gör och varför jag fått den,
säger Anna.

Peter Hernquists guldmedalj ”utdelas till för-
bundsmedlem som utfört gärningar som på ett
påtagligt och extraordinärt sätt gynnat veteri -
när yrket och/eller kåren”. I Annas fall det stora
engagemanget för vidareutbildning och specia-
lisering.

Att Anna är en viktig person för många kol-
leger framgår tydligt, men vem är viktig för
Anna? 

– Jens Häggström är min mentor. Han är en
otroligt duktig forskare, säger Anna och till -
lägger att hon även har kontinuerlig kontakt
med Katja Höglund och Ingrid Ljungvall som
liksom Jens är knutna till SLU och Universi-
tetsdjursjukhuset, UDS. 

I DAGSLÄGET finns det fem steg 2-specialister/
kardiologi. Förutom Anna är det Jens Hägg-
ström, Clarence Kvart, Torkel Falk och Suzanne

REPORTAGE
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Gundler. Men skaran av kardiologer håller på att
utökas. På sin egen arbetsplats t ex har Anna två
aspiranter som är inne i steg 2-programmet,
Einar Johard och Anna Bodegård-Westling.

– Vi har allt vi behöver för att göra avance-
rade undersökningar här, säger Anna och före-
visar den ultraljudsapparat som visar tredimen-
sionella bilder. 

– En fördel med den nya ägaren (AniCura)
är att det finns stora resurser till utrustning. Vi
har tre ultraljudsapparater varav en 3D som är
helt fantastisk. Av de 40 veterinärer som jobbar
här kan merparten göra bukultraljud och tre
undersöka hjärtan. Några fler är på tillväxt. Det

är suveränt på jourerna att så många behärskar
ultraljudstekniken, säger Anna. 

Själv håller hon med hjälp av 3D-tekniken
på med en studie som i korthet innebär att hon
försöker ta reda på hur väl, eller hur illa, den
formel man använder för att mäta hundars
hjärtvolym stämmer. Och vilken betydelse har
det för hunden?

– För att få svaret måste vi följa hundarna
över lång tid, kommenterar Anna som för när-
varande har 150 patienter som deltar i studien.
Hon är inte bang för att bevisa att det som står
i de stora böckerna med guldbokstäver kan 
vara fel!  ■

REPORTAGE

Anna har arbetat på Djursjukhuset
Albano under merparten av sitt yrkes-
liv. Och hon har roligt varenda dag.
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Kolangit hör till de vanligaste lever-
sjukdomarna hos katt. Sjukdomen
förekommer i tre former: neutrofil
respektive lymfocytär kolangit och
kolangit orsakad av leverflundra.
Neutrofil kolangit anses ha en
ascenderande infektion som bak-
grund medan immunologiska orsa-
ker diskuteras som bakomliggande
faktorer till lymfocytär kolangit. 
Litteraturöversikten belyser preva-
lens, etiologi, patogenes, kliniska
symtom, diagnostiska undersök-
ningar och behandlingsalternativ
för sjukdomen.

Artikeln utgör författarens skrift -
liga arbete för specialistkompetens 
i sjukdomar hos hund och katt.

INLEDNING
Katter med ospecifika symtom som ano-
rexi, ikterus och onormala blodlevervär-
den är en vanlig patientgrupp. Olika
problem i lever och gallgångar, bland
annat kolangit, kan vara orsak till detta.
Genom decennier har olika forskare
bestämt egna klassifikationer av kolangit
och dess undergrupper. Syftet med detta
arbete är att klargöra den aktuella klassi-
fikationen och belysa diagnostik och
behandling samt kolangitens koexistens
med andra sjukdomar.

PREVALENS, ETIOLOGI OCH 
PATOGENES
Kolangit är den näst vanligaste lever-
sjukdomen hos katt efter hepatisk lipi-
dos enligt engelsk litteratur (50). Denna
prevalens stämmer väl överens med den
svenska statistiken utifrån leverbiopsier
(Sivert Graff, BioVet, personlig kommu-
nikation 2015). 

Etiologin bakom kolangit hos katt är
inte klarlagd.  

Kattens gallgång ansluter sig till
pankreas utförsgång precis innan de
gemensamt tömmer sig i duodenum vid
papilla major ca 3 cm kaudalt om mag-
säckens pylorus (Figur 1). I papillan
finns Oddis sfinkter, som ska förhindra
att tarminnehåll passerar i retrograd
riktning upp i gallgången (7). Kattens
duodenum innehåller i friskt tillstånd
både anaeroba och aeroba bakterier (23).
Flera studier visar på att en ascenderande
bakteriell infektion från duodenum är
orsak till neutrofil kolangit (14, 18, 44,
47, 49). Det kan förklaras av att tarm-
bakterier som bland annat Escherichia
coli och clostridier har påvisats i gallblå-
san. I gallgången och levervävnaden är
även infektion med Enterococcus faecium
beskriven (3, 22, 30, 35, 47). Lymfocy-

tär kolangit misstänks ha en immunrela-
terad patogenes, en teori som presente-
rades i en immunhistokemisk studie
från 1998 (15). Här visades en markant
infiltration av antigenpresenterande T-
och B-lymfocyter i portala områden. 

I en studie avseende prevalensen mel-
lan inflammatory bowel disease (IBD),
pankreatit och kolangiohepatit, så kallad
triadit, visades att 83 procent av katter
med kolangiohepatit dessutom hade
IBD (n=78). I samma studie visade 50
procent av katterna med kolangiohepatit
samtidigt pankreatit. Så många som 39
procent av kolangiohepatitkatter hade
både IBD och pankreatit (48). I denna
studie motsvarar kolangiohepatit det
som numera benämns som neutrofil
kolangit. Begreppet ”triadit” har dock
ifrågasatts eftersom det kan förekomma
histopatologiskt olika inflammatoriska

ANNIKA KOZOK, leg veterinär*
Handledare: Gunnel Anderson, leg veterinär, specialistkompe-

tens i sjukdomar hos hund och katt, Djurkliniken Roslagstull.

Litteraturöversikt 

Kolangit hos katt

granskad artikel
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FIGUR 1. Kattens gallgång ansluter sig till pankreas utförsgång precis innan de gemensamt
tömmer sig i duodenum vid papilla major.
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förändringar i de tre organsystemen
samt att även andra organ, t ex njurar,
kan vara påverkade. Kritik har också rik-
tats mot att begreppet använts slentrian-
mässigt som lite av ett ”modeord” utan
att inkluderade diagnoser fastställts. Ter-
men ”feline inflammatory disease”
(FID) har föreslagits som mer passande
(38, 39). Vidare diskuteras kolangit
kunna vara orsak till extrahepatisk gall-
gångsobstruktion (extrahepatic bile duct
obstruction, EHBO), eller uppstå som
följd av denna (29).

KLASSIFIKATION
Äldre litteratur är motsägelsefull angående
benämning av olika kolangitformer (7,
14, 18, 20, 47, 50). Enligt WSAVA
Liver Standardization Group 2006 delas
numera kattens kolangit in i tre grupper: 

1. Neutrofil kolangit, kännetecknad
av neutrofiler i lumen och/eller gall-
gångarnas epitel. Inflammation kan fin-
nas i angränsande leverparenkym, ibland
med ödem och neutrofiler i portala
områden (44). Denna form anges enligt
en del författare som mindre vanlig än
den lymfocytära formen (17, 47). 

2. Lymfocytär kolangit som karakteri-
seras av lymfocyter i portala områden.
Det kan finnas tecken på portal fibros

samt proliferation av de små gallgångarna
(44). 

3. Kronisk kolangit i samband med
leverflundra orsakad av en parasit av
familjen Opisthorchiidae (44). Kattens
leverflundra har ännu inte påvisats i 
Sverige (Dan Christensson, SVA, person-
lig kommunikation 2014).

KLINISKA SYMTOM 
De vanligaste symtomen vid kolangit är
ospecifika såsom trötthet, anorexi, kräk-
ningar, viktminskning, uttorkning och
varierande grad av ikterus (4, 7,10, 17,
47, 50). Katter med neutrofil kolangit
kan ha feber (7, 20, 50). Även ”fragile
skin syndrome” har setts hos en katt
med kolangiohepatit och hepatisk lipi-
dos (13). Vid bukpalpation kan ibland
leverförstoring kännas hos katter med
lymfocytär kolangit (7, 20).

Ingen könsdisposition har påvisats (5,
7, 14). I en studie var norsk skogkatt
(Figur 2) överrepresenterad (32) medan
andra studier inte har kunnat påvisa
någon raspredisposition (5, 7, 14). Vidare
har man sett kolangit respektive gallsten
hos somalikatter i Australien och Belgien
vilka led av pyruvat-kinasbrist (26, 45).
Orsaken anses vara ökad bilirubinpro-
duktion på grund av hemolys. 

Det råder motsägelsefulla uppgifter
om vid vilken ålder katter vanligen in -
sjuknar i neutrofil respektive lymfocytär
kolangit (5, 7).

DIAGNOSTIK
Klinisk kemi
Det finns inget specifikt biokemiskt värde
som uttalar sig om leverfunktionen.
Återkommande förändringar i särskilda
leverenzymgrupper kan ge indikation
om leversjukdom, dock bör diagnosen
inte ställas enbart grundad på biokemisk
analys (50).

Kattens alkaliska fosfatas (ALP) har
en halveringstid på cirka sex timmar, vil-
ket är mycket kortare än de 72 timmar
som är halveringstid för hundens (3, 6,
50). Detta betyder att även en lindrig till
måttlig stegring hos katt har signifikant
klinisk betydelse. (8, 50). ALP är ett
kolestatiskt enzym, dvs det frisätts i 
blodet vid gallstas, oavsett intra- eller
extrahepatisk kolestas. Enzymet finns i
hepatocytmembran och är bland annat
ansvarigt för cellmembranförnyelse.
Serum-ALP stiger vid hepatocytnekros.
Även en ökad mängd passerande gallsy-
ror orsakar mer frisättning av ALP från
de kanalikulära hepatocyterna. Kattens
ALP är i motsats till hundens inte käns-
ligt för prednisolon (6, 8, 9).

Gammaglutamyltransferas (GGT)
finns i många vävnader, exempelvis lever
och njurar. Dock anses serum-GGT
enbart komma från levern, mer specifikt
från gallgångarnas membran, och
bedöms därför kunna vara en indikator
för kolestas (6). Enzymet katalyserar
produktion av glutathion (GSH), som
är viktig för hepatocyternas redox-status.
Oxidativ skada leder till ökad frisätt-
ning. GGT och ALP bör tolkas i kom-
bination för bäst sensitivitet angående
kolestas (6, 8). 

Gallsyrorna kan vara förhöjda (9, 14,
25). Gallsyror bildas i kanalikulära hepa-
 tocyter från kolesterol. De konjugeras
hos katt enbart till aminosyran taurin,
vilket är ett särdrag för detta djurslag.
Vid leverskada minskar konjugation av
gallsyrorna och koncentrationen i cellerna
stiger. Detta leder till en ökad transport
tillbaka till det hepatiska blodsystemet,
sinusoiderna. Även ökat tryck vid gall-
stas i de intrahepatiska gallgångarna or -
sakar en återtransport till sinusoiderna.

➤
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FIGUR 2. I en studie var norsk skogkatt som ras överrepresenterad att drabbas av kolangit.
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Höga gallsyrekoncentrationer skadar
leverceller genom membranolys och
bidrar därmed direkt till leverskada (9).

Katter med kolangit får ofta lågt
kobalamin, vitamin B12, varför även
detta bör analyseras (40). Kobalamin är
en viktig kofaktor för metioninsyntesen
och resorberas från tunntarmen kopplad
till ”intrinsic factor” (IF). Hos katt pro-
duceras IF enbart i pankreas medan det
hos hund produceras även i magsäcken.
Transport till levern sker genom portal-
venen, varefter det tas upp av hepato -
cyterna och frisätts i gallsaften (entero-
hepatiska kretsloppet). Hos katter med
biliär sjukdom kan upptaget i levern och
recirkulationen vara störd. Vid multi -
faktoriell sjukdom, som pankreatit och
IBD, kan även den intestinala reabsorp-
tionen av kobalamin minskas, vilket kan
leda till ett lågt serumvärde (40). Katter
med lågt vitamin B12 lider ofta av ano-
rexi, diarré och avmagring (37).

Serumproteinet albumin produceras i
levern. Hypoalbuminemi kan orsakas av
ökad förlust genom njurar och tarmar
eller vid kraftig hepatocellulär dysfunk-
tion och anses i det senare fallet ha nega-
tivt prognostiskt värde (50). Betraktas
andra serumproteiner, gammaglobuliner,
så ses ofta en stegring av dessa vid lymfo-
cytär kolangit (7, 15). 

Hypoglykemi och stigande laktatvär-
den kan ses, framför allt i samband med
långt gången anorexi. Hos hund anger
hypoglykemi vid leversvikt dålig prognos
och terapiresistent hyperlaktatemi rela-
teras till högre dödlighet (41, 50). Huru-
vida dessa samband råder hos katt är
inte lika väl studerat.

Alla koagulationsproteiner bortsett
från faktor III, ”tissue factor”, och faktor
VIII produceras i levern. Fördröjd par -
tiell tromboplastintid (PT) och aktive-
rad partiell tromboplastintid (aPTT)
tyder på multipla störningar i koagula-
tionskaskaden. Detta kan ses vid lång -
varigt nedsatt leverfunktion eller DIC
(dis seminerad intravasal koagulation)
och kan därmed användas både diagnos-
tiskt och prognostiskt vid leversjukdom
(43).

Hematologi
De hematologiska förändringar som kan
ses är exempelvis anemi, vilken kan före-
ligga vid samtliga kolangitformer (50).

Anemin är oftast normocytisk, normo-
krom och icke-regenerativ på grund av
en nedsatt proteinmetabolism och en
minskad överlevnad av erytrocyterna
orsakad av oxidativ skada. Katter med
neutrofil kolangit kan visa neutrofili
med vänsterförskjutning (7, 47).

Röntgen och magnetresonans-
kamera (MR)
Röntgenutvärdering av buken i sam-
band med diagnostik av kolangit är
begränsad till gallgångssystemet. Rönt-
gentäta konkrement i gallgångarna eller
gallblåsan kan upptäckas (7, 33). En för-
storad nodus lymfaticus sternalis crania-
lis vid toraxröntgen är vanligt hos katter
med kolangit (7). 

En studie med tio katter jämförde
användning av ultraljud och MR vid
diagnostik av pankreatit och kolangit.
MR är enligt studien mindre beroende
av användarens skicklighet jämfört med
ultraljud. Inga specifika förändringar på
MR eller ultraljud kunde dock påvisas
för diagnostik av kolangit (27).

Ultraljud
Ultraljud är värdefullt för att undersöka
leverns storlek, parenkym och gallgångs-
system (24). De flesta katter med kolangit
har normal leverstorlek, normal ekogeni -
citet och inga förändringar i gallgångs-
systemet. Om det finns ultraljudsföränd-
ringar är de inte patognomoniska för
specifika kolangitformer (28) eller andra
diffusa leversjukdomar (16). 

Förändringar som kan ses vid kolan-
git är en förstorad lever, hyperekoiskt
leverparenkym eller hyperekoiskt inne-
håll i gallblåsan (28, 33). Leverförsto-
ringen anses enligt flera författare bero
på fettinfiltrat på grund av anorexi (7,
28). Kombination av normalt eller dif-
fust hypoekogent leverparenkym, tydliga
portalkärl och förändringar i gallgångs-
systemet (dilatation) kan tyda på hepato -
biliär sjukdom (31). Förstorad pankreas
har också påvisats i samband med kolan-
git (5, 28).

Vid utvärdering av leversjukdom har
mycket uppmärksamhet i litteraturen
fästs vid bedömningen av gallblåsans
innehåll och vägg (7, 19, 21, 28). Så 
kallad sludge i gallblåsan, hyperekogent
innehåll som består av bland annat
kolesterolkristaller och kalciumsalter

blandade i mukus, anses bero på anorexi
eller kolestas (19, 28). Det har påvisats
samband mellan sludge och förhöjt ALP,
ALT och totalbilirubin (19). 

Gallblåsans vägg har analyserats med
ultraljud hos friska katter och katter
med hepatobiliär sjukdom (21). En
tjocklek av mer än 1 mm anses tala för
biliär sjukdom. Så kallad ”dubbel-rim”,
hyper-hypo-hyperekogen vägg, anses
vara kännetecken för akut inflammation
av gallblåsan och beror på ödem i blå-
sans väggepitel (21). Diametern av den
gemensamma gallgångens lumen för
friska katter bör vara maximalt 4 mm.
Större diameter än 5 mm tyder på post-
hepatisk obstruktion. Vid icke-obstruktiv
hepatobiliär sjukdom anses diametern
vara normal i de flesta fall (24).

Biopsitagning för cytologi och 
histopatologi
Leverbiopsi och histopatologisk under-
sökning är mycket viktiga för att dia-
gnostisera kolangit hos katt och för att
skilja mellan sjukdomens olika former
(Figur 3). Många författare anser detta
vara det enda säkra sättet att ställa dia-
gnosen (14, 16, 28, 31, 36, 44, 50). 

Allmän anestesi rekommenderas vid
leverbiopsitagning hos katt på grund av
lägre samarbetsvilja från patienten vid
enbart lokalbedövning (36). Narkos -
risken måste beaktas hos katter med
nedsatt allmäntillstånd (50) och koagu-
lationsrubbningar bör uteslutas före
ingreppet (36, 50).

Biopsier kan tas laparoskopiskt, via
laparatomi genom guillotine- eller for-
cepstekniken som ger större leverparen-
kymprover, så kallade wedges, eller
genom ultraljudskontrollerad, perkutan
nålprovtagning. Vid det sistnämnda kan
man välja mellan automatisk eller semi -
automatisk pistol som skär ett prov ur
parenkymet eller ”Menghinitekniken”,
där levervävnad aspireras genom en
Menghininål i en spruta med koksalt.
Denna nål kan användas blint, dvs utan
ultraljudsövervakning (36).

Användning av en automatisk biopsi-
pistol medför risk för komplikation hos
katt. Den plötsliga chockvågen från
pistolen kan orsaka en vagal stimulering
som leder till kraftig hypotension, chock
och inte sällan död (36).

Finnålsaspiration (FNA) är ytterligare ➤
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ett provtagningssätt. Här aspireras lever-
celler utan histomorfologisk kontext i en
tom spruta. Analys av koagulationspara-
metrar är inte nödvändig vid denna
provtagningsform (36). 

Säkerheten för diagnostisering av
leversjukdomar hos hund och katt anses
vara större vid wedgebiopsi utförd via
laparatomi än vid nålprovtagning (12). 

Den patognomoniska histopatologiska
bilden beskrivs i stycket ”Klassifikation”,
WSAVA standards, i detta arbete. För att
skilja mellan lymfocytär kolangit och
hepatiskt lymfom krävs immunhistopa-
to logisk undersökning (46).

BEHANDLING
Antiiflammatorisk behandling
Lymfocytär kolangit behandlas med pred-
 nisolon i en initialt immunsuppressiv
dos som sedan trappas ner i sex till tolv
veckor (14, 20, 47, 50). Vissa författare
rekommenderar antibiotikaterapi även
för denna form av kolangit (7), vilket
inte överensstämmer med svensk anti-
biotikapolicy. 

Ursodeoxikolsyra (UDS) är en hydro-
fil gallsyra som används inom human-
medicin, dels för att lösa upp gallstenar
och dels för dess hepatoprotektiva (cell-
membranskyddande) effekt (32). Stora
mängder gallsyra, som finns vid kolestas,
är cytotoxiskt för levercellerna (25).

UDC som ges peroralt förtränger de
skadliga, hydrofoba gallsyrorna. UDC
anses dessutom ha en kolerektisk effekt,
dvs ökar flödet av gallsaft. Det bör där-
för ges med försiktighet vid obstruktion
av gallgångarna. Det diskuteras även en
immunmodulatorisk och antiinflamma-
torisk effekt av UDC (32).

Understödjande behandling vid
båda formerna av kolangit
S-adenosylmetionin (SAMe) produceras
framför allt i hepatocyter från amino -
syran metionin och spelar en viktig roll i
leverns metabolism. Substansen är bland
annat ansvarig för detoxifierings- och
konjugeringsmekanismer och ökar den
antioxidativa förmågan hos hepatocy -
terna. Även SAMe anses ha en kolerek-
tisk effekt. Användningen är ofarlig (11).

Vätsketerapi och nutrition krävs för
regeneration av levercellerna. Vid ano-
rexi ska placering av en matningsond
övervägas, eftersom långvarig svält kan
leda till fettleversyndrom och/eller hepa-
tisk encefalopati (2). Kräkningar be -
hand las med antiemetika. Även kobala-
min (vitamin B12) och vitamin K kan
ges (47, 50).

Behandlingsresultatet bör följas upp
med ultraljud och histologi av leverväv-
nad om kliniska sjukdomstecken eller
klinisk kemi inte visar förbättring (7).

Antibiotikabehandling
Neutrofil kolangit behandlas i första
hand med antibiotika (7, 14, 42, 47,
50). Substansen bör passera gallgångs-
systemet i en aktiv form, den bör vara
verksam mot aeroba och anaeroba bakte-
rier och den bör inte vara hepatotoxisk.
Amoxicillin, ampicillin, metronidazol,
cefalexin, amoxicillin med klavulansyra
och enrofloxacin uppfyller dessa krav.
De sistnämnda två preparaten är i Sverige
dock avsedda för humant bruk och
kinoloner får enkom användas (enligt
Jordbruksverkets föreskrifter) när resi-
stensbestämning visar att ingen annan
antibiotika är verksam (SJVFS 2013:42,
11§). Behandlingstiden anges till två till
fyra veckor (50), längre behandlings -
tider finns i utländsk litteratur (7, 47).
Med hänsyn till resistensläget och svensk
antibiotikapolicy bör således valet av
antibiotika ske efter odling av leverväv-
nad och/eller gallsaft.

PROGNOS
Prognosen beror på sjukdomens svårig-
hetsgrad. Den försämras om det förelig-
ger sludge i gallblåsan eller gallgångarna
(50). En studie som pågick över tio år
anger att 47 procent av de drabbade 
katterna överlever i upp till ett år, 40
procent mellan ett till fem år och 13
procent mer än fem år efter fastställd
diagnos (n=175) (47). Behandling med
prednisolon vid lymfocytär kolangit 
verkar inte bota sjukdomen men kan
fördröja utvecklingen (50). Andra för-
fattare beskriver prognosen för katter
med lymfocytär kolangit som sämre i
fall med ascites än i fall med ikterus (20)
(Figur 4). 

DISKUSSION
Kolangit är en vanlig leversjukdom hos
katt. Studier är gjorda avseende betydel-
sen av korrekt diagnostisering, samband
med eventuell triadit och behandling
men det finns motsättningar som tål att
diskuteras.

Neutrofil eller lymfocytär kolangit
karakteriseras av specifika histomorfolo-
giska kriterier (44) och histopatologisk
analys är nödvändig för säker diagnos.
En laparatomisk provtagning ger möjlig-
het till okulär bedömning och även pal-
pation av levern och övriga bukorgan
(14, 36). Nålbiopsi ger mindre paren-

➤
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FIGUR 3. Histologisk bild (lever, HE-färgning) av lymfocytär kolangit visar ett stort antal
lymfo cyter ansamlade runt och infiltrerade i gallgångarna. Histopatologisk analys är 
nödvändig för en säker diagnos.
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kymprover än wedgetekniken, dock tas
de sistnämnda från leverlobkanten, ett
område som inte behöver vara represen-
tativt för patologiska förändringar (36).
Nackdelen med kirurgisk biopsi är risk
för blödning, leverskada, biopsi av fel
organ och perforation av gallblåsan (14).
Katter med kolangit måste dessutom
betraktas som riskpatienter vid anestesi
och kirurgiska ingrepp på grund av t ex
nedsatt allmäntillstånd och förekomst av
koagulationsrubbningar (50), vilket kan
vara anledning till att välja mindre in -
vasiv perkutan nålprovtagning. FNA är
den minst invasiva tekniken men här
provtas leverceller utan histomorfolo-
giskt sammanhang. En del författare
hävdar att FNA därför enbart är lämplig
för diagnos av neoplasi och hepatisk lipi-
dos (14, 36). 

Att biliär leversjukdom ofta uppträ-
der samtidigt med pankreatit och tarm-
inflammation, så kallad triadit, har
accepterats som faktum inom engelsk
litteratur (1, 5, 48, 50). En nyligen
(2013) publicerad litteraturstudie ifråga -
sätter detta. Primär och framför allt 
neutrofil kolangit förekommer med
pankreatit och/eller IBD, men katter
med primär pankreas- eller tarmsjuk-
dom visar inte statistiskt verifierad benä-
genhet för kolangit (49). En annan för-
fattare föredrar begreppet ”feline inflam-
matory disease” (FID), istället för ”tria-

dit”, med hänseende på att den sist-
nämnda benämningen inte tar hänsyn
till att det kan finnas en kombination av
olika inflammatoriska och neoplastiska
förändringar i lever, tarm och pankreas.
Dessa förändringar har olika etiologier
och kräver individuell utredning och
behandling (38, 39).

Användning av UDC och SAMe har
vetenskapligt bevisad effekt för att för-
bättra leverns metabolism (11, 25). Det
saknas dock kontrollgrupper i studierna
och försöksgrupperna är små. En nyli-
gen publicerad studie (n=26) om lymfo-
cytär kolangit jämför överlevnadstid
efter behandling med prednisolon
respektive UDC. Prednisolongruppen
hade en betydligt längre överlevnadstid
(50 % av patienterna levande vid ca 900
dagar) jämförd med UDC-gruppen
(50% överlevnad vid ca 390 dagar) (32). 

En ren symtomatisk behandling utan
verifierad diagnos kan leda till en 
möjligtvis kontraindicerad användning
av steroider i samband med neutrofil
kolangit. Det kan även leda till en onö-
dig användning av antibiotika vid lymfo-
cytär kolangit. Den engelska litteraturen
betonar inte vikten av bakterieodling
och resistensbestämning före insättning
av antibiotika vid neutrofil kolangit
medan kraven i den svenska antibiotika-
policyn tydligt förespråkar provtagning
före behandling. Komplikationsrisk vid

bakterieprovtagningen, som är jämför-
bar med risken vid biopsitagningen,
måste dock beaktas. 

En svaghet i en del av studierna är ett
lågt antal patienter. Statistiken för Sverige
angiven här grundar sig på datagransk-
ning av ett enskilt laboratorium och är
därför osäker.

SUMMARY
Feline cholangitis
The etiopathogenesis of cholangitis in the
cat is not fully understood. There are
three different forms according to the
WSAVA classification: neutrophilic cho-
langitis, which may begin with an ascen-
ding bacterial infection from the gut,
lymphocytic cholangitis with a possible
immunological background and cholan-
gitis caused by liverfluke. 

Clinical symptoms vary and are un -
specific. Imaging as in x-ray and/or ultra-
sound does not reveal pathognomonic
results. Only histopathology can differen-
tiate different types of cholangitis and 
distinguish between cholangitis and other
types of liver disease. A definitive diagno-
sis is essential for appropriate treatment.
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FIGUR 4. Ikterus är ett av de vanligaste symtomen vid kolangit. Prognosen för katter med
lymfocytär kolangit bedöms som bättre i fall med ikterus än i fall med ascites.
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För att kunna undersöka hela 
penisen hos tjur i samband med 
t ex sexuell hälsokontroll eller för
att undersöka förekomst av miss-
bildning eller sjukdom, men även
för att kunna utföra ett kirurgiskt
ingrepp på penis, måste penis
mobiliseras. Tekniken med blockad
av pudendusnerven presenteras,
som ett alternativ till acepromazin
och xylazin som farmakologiskt
relaxerar muskulaturen runt penis
för undersökning och behandling.

BAKGRUND
För att noggrant kunna undersöka hela
penisen hos tjur i samband med t ex
sexuell hälsoundersökning eller för att
undersöka förekomst av missbildning,
neoplasi, papillom, blödning, inflamma-
tion, abscess etc, men även för att kunna
utföra ett kirurgiskt ingrepp på penis,
måste penis mobiliseras. Det finns olika
metoder för att mobilisera och under -
söka penis, t ex kan tjuren få göra upp-
hopp på en annan tjur eller ko för att
”skafta ut”. Nackdelen med upphopp är
att det går väldigt fort och den korta tid
penis mobiliseras är oftast otillräcklig för
en fullständig undersökning. 

En annan metod är att använda läke-
medel för att få penis att prolabera. Ett
läkemedel som relaxerar muskulaturen
runt penis och ger penisprolaps är ace-
promazin (Plegicil vet), dock är acepro-
mazin sedan år 2000 förbjudet att
använda till livsmedelsproducerande
djur – med undantag av häst. Anled-
ningen till förbudet är att acepromazin

saknar gränsvärde och inte finns upp -
taget i nuvarande MRL-förordning
37/2010 (Bitte Aspenström-Fagerlund,
Livsmedelsverket, personligt meddelande
2015). Ett annat läkemedel som också
relaxerar penismuskulaturen är xylazin 
(t ex Rompun vet). Dock kräver xylazin
en så stor dos för tillräcklig penisprolaps
att den sederande effekten oftast gör att
tjuren lägger sig ned, vilket kan vara en
nackdel. 

Ytterligare en metod för medicinsk
penisprolaps är blockad av pudendus-
nerven på stående tjur, varvid penis 
prolaberar samtidigt som tjuren förblir 
stående, vilket kan vara en fördel. Blocka -
den ger även analgesi, distalt om sig -
moidalflexuren, för mindre kirurgiska
ingrepp som t ex att ta bort papillom
(Figur 1) (2).

BEDÖVNING AV PUDENDUSNERVEN
Den metod som vi har använt oss av
beskrevs första gången av Larson (3)

1953 och innebär att man bedövar den
inre pudendusnerven, vilken består av
nervtrådar som utgår från de ventrala
grenarna av tredje och fjärde sakralner-
verna och bäckenets nerver, samt en del
av hemorrojdnerverna, se Figur 2. Be -
dövningen ska anläggas omsorgsfullt för
att minska risken för att det uppstår
hematom, abscess eller blödning från
uretra (3). 

Tillvägagångssätt
Tjuren fängslas ut stående, t ex i verkstol
eller behandlingsbox med skydd för
sparkar bakåt. En låg dos sedering med
xylazin (0,02 mg/kg intravenöst) kan ges
för att tjuren ska stå still under bedöv-
ningen. Träck avlägsnas från rektum och
gropen på båda sidor om svansroten
(Figur 3) rakas, tvättas och spritas.
Lokalbedövning i form av ca två ml 
tvåprocentig prokain (Procamidor vet)
läggs som en kvaddel under huden där
nålen ska stickas in, i gropen på båda

EMMA HURRI, leg veterinär, distriktsveterinär, 
specialistkompetens i sjukdomar hos nöt och

ANDERS EDMAN, leg veterinär, stationsveterinär, 
specialistkompetens i sjukdomar hos häst*

Blockad av pudendusnerven 
hos tjurar

från fältet FIGUR 1. Exempel på penispapillom på spetsen av penis på tjur.

FO
TO

: E
M

M
A

H
U

RR
I

SVT 2 –16 Fi:Layout 1  16-01-23  12.30  Sida 17



18 N U M M E R  2 • 2016 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

sidor om svansroten. En referens (Albert
Barth, professor em, Western College of
Veterinary Medicine, Kanada, personligt
meddelande 2014) rekommenderar även
att en låg epiduralbedövning (mellan
första och andra svanskotan) ges med
3–5 ml tvåprocentig prokain. 

Den ena handen förs in i rektum till
handleden och fingrarna riktas lateralt
och ventralt för att hitta foramen sacro -
sciaticum, vilken känns som en mjuk
fördjupning med tydliga kanter i bäcken-

ligamentet (ligamentum sacrosciaticum).
Pudendusnerven hittas liggande på liga-
mentet, ca två centimeter kranialt om
främre kanten på foramen och ungefär
två centimeter dorsalt om pudendus -
artären som går igenom foramen sacro -
sciaticum. Trycker man lateralt med
fingrarna kan man känna pudendus -
nerven som en sträng under fingrarna,
(se Figur 2). Pudendusartären är lätt att
hitta då den pulserar och är därför bra
att utgå ifrån när nerven ska lokaliseras.

Med den andra handen tas sedan en
kort, grov kanyl, (14G, 2,0 x 20 mm),
som förs in genom huden i gropen där
kvaddeln är lagd. Därefter förs den långa
spinalkanylen, (18G, 1,4 x 150 mm), in
genom den grova kanylen samtidigt som
den andra handen hålls kvar i rektum.
Kanylen riktas neråt, kranioventralt i ca
30 graders vinkel. Det rekommenderas
av Albert Barth (personligt meddelande
2014) att injicera en liten mängd lokal-
bedövningsmedel framför nålen medan
kanylen förs in.

Nålen kan kännas när den har förts in
5–7 cm och kan då riktas mot nerven.
Nålspetsen ska passera nerven med ca 2
cm. När nålen nått fram till pudendus-
nerven och en bit förbi densamma depo-
neras 20 ml tvåprocentig prokain. Kany-
len dras sedan tillbaka en liten bit och
ytterligare 15 ml tvåprocentig prokain
deponeras över hemorrojdnerverna
(Figur 2). Därefter dras nålen ut helt och
det bedövade området med nerver mas-
seras. Upprepa sedan samma procedur
på andra sidan. 

Efter att anestesin är anlagd måste
man vänta ca 20–25 minuter (upp till
40 minuter) varefter penis oftast prola-
berar spontant. Penis kan behöva mobi-
liseras manuellt ytterligare en bit för en
fullständig undersökning eller för att
utföra något kirurgiskt ingrepp. Vid
manuell mobilisering av penis kan gas-
väv användas för att få ett bra grepp om
penis. Om nervblockaden lyckas är
huden bedövad över mittlinjen av peri-
neum i ett ca tio cm brett område
omkring 30 cm nedanför anus, vilket
kan kontrolleras med en grön kanyl
(21G 0,8 x 40 mm). Nervblockaden
varar ca en till två timmar (3) och ibland
upp till fyra timmar (1).

När ingreppet är klart stoppas penis
manuellt tillbaka i förhuden och för-
hudsöppningen tejpas för att penis inte
ska skadas innan anestesin gått ur och
penisprolapsen hävts. Tejpen avlägsnas
efter några timmar.

EGNA ERFARENHETER
Författarna upplever att det här är en
bra och relativt enkel metod för att nog-
grant kunna undersöka penis på tjurar
och även för att utföra mindre kirur -
giska ingrepp på penis. Vi har provat att
använda xylazin istället för acepromazin
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FIGUR 2. Placering av injektionsnålen (röd) vid blockad av Nervus pudendus interior. 
A = N pudendus interior, B = N haemorrhoidalis caudalis, C = Arteria pudendus interior
och D = Ligamentum sacrosciaticum. Modifierad från Edmondson (1).

FIGUR 3. Injektionsställe för pudendusbedövning.
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med följden att tjurarna lagt sig ned, vil-
ket har försvårat undersökningen. Den
stora fördelen med att göra en blockad
av pudendusnerven för att få en penis-
prolaps, jämfört med att använda acepro -
mazin eller xylazin, är att det även ger en
mycket god analgesi av penisområdet.

Tjurarna som vi har använt metoden
på har varit i åldern ett till tre år och av
raserna SRB, holstein och charolais. Vi
har inte upplevt några komplikationer

på dessa tjurar. Kanyllängden kan be höva
anpassas efter tjurens storlek och ålder,
Albert Barth (personligt meddelande
2014) rekommenderar en kanyllängd
mellan 20–30 cm medan Ed mondson
(1) föreslår en kanyllängd på 10 cm. Vi
har använt en 15 cm lång spinalkanyl
och det har varit fullt tillräckligt även på
stora tjurar, upp till tre år. 

Vi tror att metoden kan vara använd-
bar även i fält. Man behöver tillgång till

någon typ av behandlingsbox eller verk-
stol med sparkskydd bakåt vid utfängs-
ling av tjuren. Tidsåtgång innan penis
har mobiliserats är mindre än en timme
och kostnad för material (handskar,
bomull, sprit, kanyler och sprutor) och
medicin är ca 250 kronor (Figur 4).

TACK
Tack till Lennart Söderquist, professor em,
Institutionen för kliniska vetenskaper,
Reproduktionsavdelningen, SLU och Viking
Genetics, Örnsro, Skara.
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Anim, 2008, 24, 221–223.

2. Krause D. Male genital system. In:
Rosenberger G, ed. Clinical Examination
of Cattle, Translation of the 2nd ed. 
Berlin and Hamburg, Verlag Paul Parey,
1979, 297–300.

3. Larson LL. The internal pudendal (pudic)
nerve block for anaesthesia of the penis
and relaxation of the retractor penis
muscle. J Am Vet Med Ass, 1953, 123,
18–27.

*EMMA HURRI, leg veterinär, distriktsveterinär,
specialistkompetens i sjukdomar hos nöt,
Distriktsveterinärerna Skara, Danielstorpsgatan 1,
532 37 Skara.
ANDERS EDMAN, leg veterinär, stationsveteri-
när, specialistkompetens i sjukdomar hos häst,
Viking Genetics, Örnsro, 532 94 Skara. 
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FIGUR 4. Del av det förbrukningsmaterial som
behövs till blockad av pudendusnerven på tjur.

Snabba och tillförlitliga provsvar med hjälp av högklassig analysteknik

adress: Box 7065, 300 07 Halmstad   tel: 035-22 81 40    e-mail: info@canilab.se    hemsida: www.canilab.se

• Veterinärmedicinskt, klinisk kemiskt 
laboratorium med diagnostik för 
smådjur och stordjur

• Omfattande testmeny,  
hög analyskapacitet

• 30 års erfarenhet i branschen

• Snabba svar, öppen telefonservice 
och rimliga priser

• Över 1000 kunder i hela  
Skandinavien
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Vilken är din diagnos? – EKG

En sexårig tidigare frisk cane corso-tik togs till
djurklinik på grund av att den kollapsat tidigare
under dagen. Fallet är sammanställt och tolkat av
Einar Johard, Djursjukhuset Albano.

Cane corso, tik, sex år
ANAMNES: En sexårig tidigare frisk cane corso-tik inkom
till kliniken på grund av kollaps tidigare under dagen.
Djurägaren beskrev att hunden föll livlös omkull och att
dess slemhinnor blev vita. Ägaren försökte hjälpa sin hund
med improviserad hjärtmassage. Efter en stund vaknade
hunden och man åkte genast in till djurkliniken.

KLINISK UNDERSÖKNING: Senare utförd toraxröntgen,
bukultraljud, blodprover och ekokardiografi befanns vara
normala. Vid den kliniska undersökningen var alla para-
metrar normala förutom auskultationen av hjärtat. Det
hördes en hjärtfrekvens om 90 slag/minut men med en
mycket oregelbunden rytm.

EKG-UNDERSÖKNING: EKG-undersökningen visade en
kurva enligt Figur 1. Avvikelserna i EKG-kurvan sågs ca
10–12 gånger/minut.

Vilken är din diagnos och vad sätter du in för behand-
ling?

Återbesök efter tio dagar
Vid ett återbesök efter tio dagar mådde hunden mycket
bra, djurägaren sade att ”hon är som valp på nytt”. Under-
sökande veterinär beslutade att göra ett Holter-EKG (24-
timmars-EKG) för att utvärdera effekten av behandlingen
men också för att se hur hjärtat slår under hela dygnet.

Typiska utseenden i Holter-EKGet framgår av Figur 2
och Figur 3. Vad visar undersökningen och hur skulle du
justera medicineringen?

FIGUR 1. EKG, avledning I, II och III, där bilden visar 6 sekunders avläsning.

SVAR SE SIDAN 48

Fler än någonsin får cancer. Hjälp oss vända trenden!
Säg Nej till cancer på cancerfonden.se/nej
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FIGUR 3. Holter-EKG av samma hund som i Figur 1, tio dagar efter insatt behandling och ca en timme efter Figur 2. I den övre
delen ses en översikt av fyra minuter, i den nedre ses därifrån utvalda sju sekunder i tre olika avledningar.

FIGUR 2. Holter-EKG av samma hund som i Figur 1, tio dagar efter insatt behandling. I den övre delen ses en översikt av fyra
minuter, i den nedre ses därifrån utvalda sju sekunder i tre olika avledningar.
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ÖKAT ANTAL CAMPYLOBACTER-
INFEKTIONER
Antalet anmälda fall av inhemsk campylobacter-
infektion ökade kraftigt under november och
december 2015 och är ovanligt många för års-
tiden. Ökningen av antalet humanfall har
observerats över hela Sverige. Det höga antalet
rapporterade fall av campylobacterinfektion
bland människor sammanfaller med en rappor-
terad ökning av Campylobacter i kycklingflockar
under samma period. Under 2015 rapportera-
des betydligt fler campylobacterfall (9 187) hos
människor i Sverige jämfört med tidigare år.
Dessutom var 50 procent av de rapporterade
fallen smittade i Sverige vilket är ovanligt, då de
utlandssmittade tidigare stått för den största
andelen.

Ökningen utreds av Folkhälsomyndigheten
och SVA tillsammans med de lokala smitt-
skyddsenheterna. De båda centrala myndig -
heterna kommer nu att analysera och jämföra

proverna för att se om det finns något samband
mellan utbrotten hos djur och människor.

INFEKTIÖS PANKREASNEKROS 
I VATTENBRUKSANLÄGGNINGAR
Under hösten 2015 blev två regnbågsodlingar,
en på östkusten och en i inlandet, spärrade 
och belagda med restriktioner efter påvisande
av infektiös pankreasnekros (IPN) serotyp ab.
Smittan är en anmälningspliktig sjukdom orsa-
kad av ett Aquabirna-virus. 

IPN yttrar sig i form av mörkfärgning av
hud, blödningar i inre organ och dödlighet hos
yngel. Sjukdomen förekommer i hela Europa
och drabbar främst laxfisk men även andra
arter kan bli infekterade. Det finns flera sero -
typer av IPN, varav serotyp sp räknas som en
epizooti och ger mycket hög mortalitet hos
yngel. Vuxen fisk har sällan symtom av IPN
utan fungerar som subkliniska smittbärare. 

Sverige har tilläggsgarantier för IPN oavsett
serotyp och därför ska åtgärder vidtas för att
begränsa spridning av viruset. Därmed görs nu
en successiv utslaktning av infekterade odlingar,
vilket kan innebära stora ekonomiska förluster
för vattenbrukarna. I båda odlingarna upptäck-
tes sjukdomen vid rutinprovtagning av äldre,
symtomfri fisk.  ■

Årets första Epiztel rapporterar om ett ökat antal

campylobacterinfektioner hos både människor och

djur, liksom om utbrott av infektiös pankreasnekros i två vattenbruksanlägg-

ningar. 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

Under hösten 2015 blev två regnbågsodlingar spärrade efter påvisande
av infektiös pankreasnekros. Bilden visar ett friskt regnbågsyngel. 
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BAKGRUND
Under sommaren 2015 genomfördes
det så kallade veterinära uppropet gäl-
lande andningsproblem inom trubb -
nosiga raser. Tack vare detta beslutade
länsstyrelsen i Skåne att kartlägga situa-
tionen beträffande andningsproblem hos
trubbnosiga hundar i länet. Länsstyrel-

sen bedömde att det var viktigt att det
veterinära uppropet, som är det första i
sitt slag, togs på allvar av den myndighet
vars ansvar det är att utöva kontroll
inom djurskydd. Den 8 december 2015
publicerade myndigheten en slutrapport
om tillsynsprojektet.

De hundraser som varit kända för att

ha kortare nosar än andra har de senaste
årtiondena avlats på ett sådant sätt att
utseendet blivit mer extremt, konstate-
rade länsstyrelsen (Figur 1). Idag finns
raser som inom hundvärlden benämns
”trubbnosiga” och som har så korta
nosar att en del inte har någon synlig
nosrygg. Trubbnosigheten benämns ofta

Myndighetsrapport

Andningsproblem hos
trubbnosiga hundar i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne genomförde under hösten 2015 djurskyddskontroller hos tolv uppfödare av 
trubbnosiga hundar i syfte att kartlägga andningsproblem. I kartläggningen undersöktes sammanlagt 

37 hundar av länsveterinär och djurskyddsinspektör. Drygt 70 procent av urvalet togs till veterinär med 
specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt för undersökning och bedömning. Hälften av 

de specialistundersökta hundarna fick någon typ av anmärkning gällande andningen.

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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FIGUR 1. De hundraser som varit kända för att ha kortare nosar än andra har de senaste årtiondena avlats på ett sådant sätt att utseendet
blivit mer extremt, konstaterade länsstyrelsen. 
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brakycefalt utseende och de anatomiska
förändringarna med trånga näsborrar,
för lång mjuk gom, trång luftstrupe m m,
som ofta orsakas av trubbnosigheten,
benämns brakycefalt syndrom. Braky -
cefalt syndrom är ofta förenat med en
funktionsnedsättning, särskilt gällande
andning och luftvägar. Aveln på kort
huvudform och kort nos har lett till en
förändring av skelettets utformning,
men utan att förändra mjukdelarna.
Detta leder till att det inte finns tillräck-
ligt med utrymme i den trubbnosade
hundens huvud. De anatomiska föränd-
ringarna medför ofta att den drabbade
hunden måste anstränga sig för att
andas. Ansträngningen kan leda till
svullnader och ödem i luftvägarna lik-
som risk för total kollaps av struphu -
vudet. Vanliga symtom hos drabbade 
hundar är missljud när de andas, snark-
ningar, hosta och kräkningar, slöhet och
motstånd/oförmåga att röra sig i större
omfattning.

FYSISKT OCH PSYKISKT LIDANDE
Lidandet som uppstår hos drabbade
hundar bedöms vara både fysiskt och
psykiskt, anmärkte länsstyrelsen. Att
kämpa för luft, med känsla av att andas
genom ett sugrör, är ångestrelaterat både
för människor och djur. En fysiologisk
respons på kvävningskänsla är frisätt-
ning av stresshormoner som adrenalin
och noradrenalin, vilka är kända för
”fight-and-flight”-responsen. En hög fri-
sättning av adrenalin skapar ångest och
panik hos en individ som inte kan
påverka sin situation till det bättre.

Trubbnosighet påverkar också hun-
dens förmåga till värmereglering efter-
som den reglerar sin kroppstemperatur
genom andningsfrekvens och avkylning
genom vattenavdunstning. Detta sker
till stor del i hundens noshåla där kon-
kor skapar en stor yta med slemhinna.
Inandningsluften värms upp i nosen och
kyler samtidigt ner hundens blod. En
kort, eller mycket kort nos, är därmed
en stor nackdel för den enskilda hunden
då den får svårt för att hantera varma
miljöer och även den värme som produ-
ceras vid muskelaktivitet och motion.

Omfattningen av andningsproblemen
hos de trubbnosiga hundarna har både
före och efter det veterinära uppropet
sommaren 2015 varit omdiskuterad.

Likaså vem som är ansvarig för att det
blivit så. Vissa menar att det är den stora
mängden importerade, renrasiga men
oregistrerade hundar som är orsaken 
och att stora importörer inte tagit ansvar
för hundhälsan. Förespråkarna av denna
teori hävdar, enligt länsstyrelsen, att
andningsproblematiken i princip inte
förekommer hos svenskuppfödda hun-
dar. Andra menar att det är den extrema
rasaveln och premieringen av extrema
individer på hundutställningar som lett
till att andningsproblem förekommer. 
I projektet kontrollerade länsstyrelsen
en bart kennlar som föder upp renrasiga
och registrerade hundar. Varje hunds
bästa utställningsresultat noterades för
att se om det finns någon koppling 
mellan rastypiskhet och andningspro-
blematik.

Det är idag enligt länsstyrelsen åt min -
s tone fyra raser som i större ut sträck  ning
än andra drabbas av andningsproblem
till följd av brakycefalt syndrom: mops,
pekinges, engelsk bulldog och fransk
bulldog. Gemensamt för de fyra raserna
är en exteriör överdrift med mycket kort
nosrygg, eller ingen synligt nosrygg alls.
Syndromet finns dock inom fler raser.

PREJUDICERANDE RÄTTSFALL
INOM HUNDAVEL
Länsstyrelsen i Skåne har tidigare arbetat
med tillsyn inom hundrasen shar pei

som ingår i SKKs avelsarbete och sär-
skilda hälsoprogram. Det projektet
resulterade i att flertalet av de skånska
shar pei-kennlarna förelades om åtgärder
i aveln och bland annat förbjöds att avla
på hundar som hade entropion. Förbu-
det överklagades upp till kammarrätten
där förvaltningsrättens dom fastställdes.

Länsstyrelsen tolkar domen som att
SKKs särskilda hälsoprogram även kan
anses vara uttryck för avelsproblematik
och att det därför finns ett ökat behov av
djurskyddskontroll inom aktuella raser
och sjukdomar, snarare än minskat. Läns-
styrelsen i Skåne ser idag ingen anled-
ning att låta hundbranschen verka utan
offentlig tillsyn av myndighet.

MATERIAL OCH METODER
Projektets syfte var att kartlägga and-
ningsproblemen hos mops, engelsk bull-
dogg och fransk bulldogg i Skåne. I
Skåne finns inga kända pekingeskennlar.

Länsstyrelsen genomförde under okto-
 ber djurskyddskontroller på tolv kenn-
lar, ca 25 procent av de registrerade
kennlarna inom varje ras. Sammanlagt
bedömde länsstyrelsens länsveterinärer
37 hundars andning. Rasfördelningen
framgår av Figur 2.

Vid kontrollen bedömdes andning
utifrån de kriterier som beskrivs i Svenska
Kennelklubbens film ”Att bedöma hun-
dars andning”. Länsstyrelsen gav där -
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FIGUR 2. Rasfördelning av de 37 hundar som ingick i länsstyrelsens tillsynsprojekt. 
FB = fransk bulldog, EB = engelsk bulldog. Hos rasen mops föll två individer bort från 
slutresultatet (gröna staplar) då en hund avlivades utan veterinärbedömning och en 
annan hade ett inkomplett veterinärintyg. Grafik: Länsstyrelsen Skåne.
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för akt på synliga tecken såsom ökad
andningsfrekvens, forcerad andning,
munandning, uppdragna mungipor,
långt utkastad tunga, indragning vid
inandning, ansträngning vid utandning
och medrörelser av huvud och hals vid
inandning. Vidare noterades hörbara
tecken såsom pipande, vinande och
snar  kande vid ut- och inandning. Slutli-
gen registrerades synliga strukturer som
trånga och knipta näsborrar, nosrynka,
”lång tunga” och överdrivet rikliga mjuk-
delar.

I samband med kontrollerna förelades
tio kennlar att låta veterinärundersöka
en eller flera av sina hundar på grund av
att länsveterinär bedömde att hunden/
hundarna visade tecken på besvär med
andningen. Detta innebar att länsstyrel-
sen sammanlagt förelade om att 27 hun-
dar, 73 procent av urvalet, skulle tas till
veterinär med specialistkompetens i sjuk-
 domar hos hund och katt för undersök-
ning och bedömning. Av dessa under-
söktes 26 (Figur 2). 

Alla hundar undersöktes bara i vaket
tillstånd genom auskultation (utvärtes
bedömning och lyssning). Sövning och
närmare undersökning av svalg och 
andningsvägar bedömdes inte vara nöd-
vändig i något av fallen. Länsstyrelsen
bedömde samtliga hundars andning i
både aktivt och lugnt tillstånd. Av de 26
specialistundersökta hundarna bedöm-
des 24 endast under vila av de kliniska
veterinärerna.

RESULTAT
Resultatet av undersökningarna framgår
i Tabell 1. Av de 26 undersökta hun -
darna bedömde de kliniska veterinärerna
att 13 var utan anmärkning gällande
andningen och resterande fick någon
typ av anmärkning. Det innebär att 50
procent av de hundar som omfattades av
förelägganden bedömdes ha någon form
av avvikelse i andningen.

Ingen av hundarna bedömdes av de
kliniska veterinärerna vara i behov av
någon form av kirurgisk åtgärd. Där -
emot bedömdes två av hundarna, sju
procent av urvalet, i kartläggningen av
klinisk veterinär ha sådana problem med
andningen att avelsförbud rekommen-
derades. Länsstyrelsen fattade till följd av
den veterinära bedömningen beslut om
förbud att avla på dessa två individer.

LÄNSSTYRELSENS REFLEKTIONER
Den bästa bedömningen en hund kan 
få på en hundutställning är ”Excellent
med CK” (enligt gamla bedömningen
1:a pris med CK). Detta innebär enligt
SKKs utställnings- och championat -
regler att hunden mycket väl motsvarar
rasens standard. Dess utmärkta kvalite-
ter i förhållande till rasidealet tillåter att
domaren kan bortse från smärre detaljfel
samt att hunden i alla avseenden är
typisk och korrekt byggd med så fram-
trädande förtjänster och så oväsentliga
fel att den är ett utmärkt avelsresultat.

I slutrapporten konstaterar länsstyrel-
sen att resultaten (Tabell 1) visar att 
den övervägande delen av hundarna som
fick föreläggande av länsstyrelsen, och
således visade tecken på besvär med and-
ningen, fått bra resultat på utställning.
En trend som länsstyrelsen dessutom

noterar, är att de hundar som myndig-
heten inte förelagt, som var helt utan
anmärkning i sin andning, hade sämre
utställningsresultat. Däremot hade de
två hundar som efter kontrollerna fått
förbud för avel, hund 8A och 8B, ett
mycket bra utställningsresultat.

Av de 13 hundar som fick anmärk-
ning på andningen av klinisk veterinär
var det elva stycken, ca 85 procent, som
fått Excellent med CK alternativt 1:a
pris med CK på utställningar (Figur 3).

Resultatet visar att närmare hälften 
av hundarna som länsstyrelsen konsta -
terade hade tecken på besvär med and-
ningen, bedömdes vara utan anmärkning
av kliniska veterinärer med specialist-
kompetens i sjukdomar hos hund och
katt. I de fall där flera kliniska veterinä-
rer bedömt samma hundar, finns också
skillnader i bedömningarna. En förkla-
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Tabell 1. SAMBAND MELLAN HUND, FÖRELÄGGANDE FRÅN LÄNSSTYRELSEN, ANMÄRKNING PÅ ANDNINGS-
FUNKTIONEN FRÅN KLINISK VETERINÄR OCH UTSTÄLLNINGSRESULTAT FÖR DE 37 HUNDAR SOM INGICK I

TILLSYNSPROJEKTET.

Kennel hund Föreläggande Anmärkning från Utställningsresultat
klinisk veterinär

1 1A Nej - Good
1B Nej - Good

2 2A Ja Ej bedömd Ej utställd
3 3A Ja Ja Excellent m CK

3B Ja Nej Excellent m CK
3C Ja Ja Excellent m CK
3D Nej - Excellent m CK
3E Nej - Excellent m CK

4 4A Nej - Very Good
5 5A Ja Ja Excellent m CK
6 6A Ja Ja Excellent m CK

6B Ja Nej 1:a pris med CK
6C Ja Nej Very Good

7 7A Ja Ja Excellent m CK
7B Ja Ja 1:a pris med CK
7C Ja Ja Excellent m CK
7D Ja Ja 1:a pris med CK

8 8A Ja Ja Excellent
8B Ja Ja Excellent m CK
8C Ja Nej Excellent m CK

9 9A Ja Nej Ej utställd
9B Ja Nej Excellent
9C Ja Nej Excellent m CK
9D Nej - Excellent
9E Ja Nej Excellent m CK
9F Nej - Excellent m CK

10 10A Ja Nej Excellent
10B Ja Ja Excellent m CK
10C Nej - Very Good

11 11A Ja Ej ifyllt Ej utställd
11B Ja Ja Ej utställd
11C Ja Ja Excellent m CK

12 12A Ja Nej Very Good
12B Ja Nej Ej utställd
12C Nej - 1:a pris
12D Nej - Ej utställd
12E Ja Nej Ej utställd
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ring till olikheterna tror länsstyrelsen
kan vara att de undersökande veterinä-
rerna har olika kunskaper, definitioner
och referensmaterial att utgå ifrån vid
sin bedömning av andning.

Att det i intygen förekommer formu-

leringar som ”normala andningsljud för
rasen” tyder på att vissa veterinärer inte
delar länsstyrelsens inställning till nor-
malt, skriver myndigheten. Djurskyddet
och nivåer i bedömningarna ska inte
påverkas av ras eller rasstandard, påpekas

i rapporten. Länsstyrelsen bedömer inte
hundar utifrån den ras de tillhör utan i
förhållande till att det är en hund och alla
hundar har samma rätt att t ex andas fritt.

Flera av uppfödarna som deltog i pro-
jektet uttryckte att de hundar som andas
bäst och har längre nos, inte premieras
vid SKKs hundutställningar. Man menar
enligt rapporten att de hundar som pre-
mieras har så kort nos som möjligt, med
mycket kompakt kropp och kort hals.

SLUTSATSER
Länsstyrelsens konkluderar att ett stort
antal av de undersökta hundarna visade
tecken på besvär från andningen. När
dessa bedömdes av veterinär med specia -
listkompetens i sjukdomar hos hund
och katt fick hälften någon typ av an -
märkning på andningen. Det finns
enligt rapporten ett antal möjliga förkla-
ringar till diskrepansen mellan det som
myndigheten bedömt som tecken på
besvär i förhållande till specialisternas
bedömningar. Länsstyrelsen granskade
samtliga hundars andning i aktivitet
medan specialisterna bedömde 92 pro-
cent av hundarna endast i vila. Flera av
specialisternas intyg visar vidare att man
har tagit hänsyn till ”rastypiskhet” i
bedömningarna, vilket länsstyrelsen inte
anser är ett korrekt förfarande. Rastill-
hörighet ska inte vara en parameter i
djurskyddsbedömningar. 

Länsstyrelsen konstaterar också att
kartläggningen av andningsproblemen i
Skåne visar att det finns bekymmer
kring trubbnosiga hundars andning som
behöver utredas vidare och tas på allvar.
Däremot verkar problematiken som det
veterinära uppropet gav uttryck för
enligt myndighetens bedömning inte
vara fullt så utbredd som befarades när
projektet inleddes. Inför offentlig kon-
troll av andning framöver krävs en tyd -
ligare instruktion från myndigheten 
om vad som ska bedömas av specialist
och en enhetligare grupp veterinärer
med specifik utbildning i att bedöma
andning, skriver länsstyrelsen. Myndig-
heten anser att en särskild utbildning
kunde vara ett sätt att få jämnare
bedömningar från kliniska veterinärer.

Länsstyrelsen ser ett behov av fortsatt
kontroll från kontrollmyndigheten att
djurskyddslagstiftningen följs inom
hundavel.  ■
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FIGUR 3. Av de 13 hundar som fick anmärkning på andningen av klinisk veterinär var det
elva stycken, ca 85 procent, som fått Excellent med CK alternativt 1:a pris med CK på ut-
ställningar. 

Möjligheten att få nedsatt medlemsavgift kräver en skriftlig ansökan från 
medlemmen. Ansökan skickas till Sveriges Veterinärförbund. Beslut om 
nedsättning av medlemsavgiften gäller i ett år från det datum då nedsätt-
ningen börjat gälla. Därefter krävs förnyad ansökan.

Även vid tjänstgöring utomlands beviljas nedsättning av avgiften. För med-
lem som dessutom i utlandet ansluter sig till organisation motsvarande 
vete rinärförbundet beviljas ytterligare nedsättning av avgiften i Sverige.

Särskilda avgifter gäller för studerande, pensionärer och medlemmar som 
fått varaktig sjukersättning.

Normer för nedsättning 
av medlemsavgift
Medlemsavgiften till veterinärförbundet kan 
reduceras vid låg inkomst (i inkomstunder-
laget inräknas alla former av lön, ersätt-
ning från A-kassa, sjuklön, föräldrapenning 
och dylikt samt jour/beredskap).
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östens generalförsamling i
den europeiska veterinär -
federationen FVE hölls 
i Bryssel den 13 till 14
november 2015. Dessa

generalförsamlingar brukar hållas i
anslutning till FVEs sektionsmöten
dagen innan. Sveriges Veterinärförbund
representerades i sektionerna genom
Simone Häusler (sektionen för officiella
veterinärer, EASVO), Patricia Heden-
quist (sektionen för veterinärer inom
undervisning, forskning och läkeme-
delsindustri, EVERI), Evamari Lewin
(sektionen för kliniskt praktiserande
veterinärer, UEVP) och Olle Rydell
(sektionen för veterinärer inom livsme-
delskontrollen, UEVH).

Det är viktigt för de jämförelsevis små
nordiska och baltiska länderna att få
sina röster hörda i FVE-sammanhang
och de brukar därför hålla ett eget möte
(Nordic Baltic Presidents Meeting,
NBPM) som uppstart där sektionsmö-
tenas och generalförsamlingens dagord-
ningar diskuteras, samtidigt som man
informerar varandra om aktuella och
kommande händelser.

MER LOBBYARBETE NÖDVÄNDIGT
Den nordisk/baltiska ordförandegrup-
pen har ofta bra förslag som många

FVEs generalförsamling hösten 2015

Samlad strategi från 
de nordiska och baltiska

länderna
Den europeiska veterinärfederationen FVE samlades som vanligt till generalförsamling i Bryssel 

i november förra året. Sverige och de andra nordiska/baltiska länderna samarbetar i många frågor och 
fick ett sent erkännande för sitt förslag om beräkning av medlemsavgifter. De nordiska/baltiska 

länderna har nu ändrat strategi för att bättre kunna göra sig hörda i FVE-samarbetet.

TEXT: SIMONE HÄUSLER
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Höstens generalförsamling i den europeiska
veterinärfederationen FVE hölls i fackföre -
ningarnas hus i Bryssel, november 2015. 
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gånger inte hinner spridas inom FVE-
sektionerna och inom generalförsam-
lingen. Därför beslutades under 2015
att gruppen i framtiden även ska hålla
ett NBPM några veckor före FVE-mötet
och inte bara dagen innan FVEs sektions -
möten. På det sättet kan de nordiska och
baltiska länderna gå igenom viktiga
punkter i FVEs kommande agenda och
har vid behov möjlighet och tid att
använda sina olika nätverk för att utföra
det oftast nödvändiga lobbyarbetet. De
senaste åren har synpunkter och förslag
som NBPM framfört röstats ned av
generalförsamlingen, för att året därpå
dyka upp på nästa FVE-agenda då med-
lemsländerna haft tid att tänka igenom
förslagen. 

Det första extra NBPM hölls i Hel-
singfors den 28 oktober 2015 och ett
uppföljande möte hölls dagen innan
FVEs sektionsmöten. Ett av huvud -
ämnena var riskkapitalbolagens uppköp
av ett stort antal veterinärkliniker i hela
Norden och förändringarna som detta
för med sig på den veterinära arbets-
marknaden. De nordiska länderna är
överens om att framför allt unga veteri-
närer behöver veterinärförbundens stöd
och verktyg för att kunna utveckla sin
professionella självständighet.  

Ett ämne som också diskuterades
länge och väl var villkorad läkemedels-
användning (ViLA) i mjölkbesättningar,
som i Sverige trädde i kraft den 1 januari
2016. För våra nordiska grannar är det
svårt att föreställa sig hur detta system
ska kunna leda till en minskning av anti-
biotikaanvändningen inom veterinär-
medicinen i Sverige. Alla väntar med
spänning på en återrapportering efter
det första året med ViLA.

SEKTIONEN FÖR LIVSMEDELS-
HYGIENIKER
Även i sektionen UEVH diskuterades
den svenska regeringens ambition att
underlätta för lantbruksföretagen, t ex
genom införandet av ViLA. En viss för-
våning fanns från mötet att Sverige till-
låter delegerad läkemedelsanvändning 
i så hög utsträckning. Mötesdeltagarna
ifrågasatte våra försök att stärka konkur-
renskraften genom en flexiblare lagstift-
ning, föranmälda kontroller, fler bransch -
program etc, vilket vissa ansåg minskar
styrkan i den offentliga kontrollen. Det
tycks tvärtom vara en trend hos flera
länder att omorganisera sina myndig -
heter mot en mer centraliserad tillsyns-
funktion.

En utförlig rapport lämnades från en

konferens om insekter som mat och
foder, som hölls i Utrecht i oktober
2015. Insekter kan bli en viktig protein-
källa till framför allt grisar, fjäderfä och
fisk. Fördelen med att använda insekter
som proteinkälla är bland annat att det
inte krävs stora landarealer för denna
produktion.

Implementeringen av förordning
1099/2009, om skydd av djur vid tid-
punkten för avlivning, diskuterades
vidare. Det är viktigt att veterinärer
ansvarar för ante mortem-besiktning på
slakterier då veterinären har ett holistiskt
perspektiv. Tyvärr minskar veterinärens
arbetsuppgifter på en del medlemslän-
ders slakterier och kraven för kompe-
tensbevis för personal som handhar djur
på slakterier varierar mellan länderna. I
Sverige och Italien krävs kompetensbevis
med examination för dem som har
mindre än tre års erfarenhet. För dem
som har mer än tre års erfarenhet räcker
det med ett så kallat förenklat förfarande
(registrering hos nationell myndighet).

En dansk representant redogjorde för
de danska myndigheternas arbete mot
bedrägerier inom livsmedelssektorn. Det
finns ett team vid Fødevarestyrelsen
bestående av 20 personer som kan utföra
blixtutredningar tillsammans med andra
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De senaste åren har synpunkter och förslag från de nordiska/baltiska länderna röstats ned av generalförsamlingen, för att året därpå dyka
upp på nästa FVE-agenda. 
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myndigheter (t ex skattemyndigheten
och polis). Felaktig märkning, förvaring
och kyltemperatur är några exempel på
oegentligheter som uppdagats.

SEKTIONEN FÖR OFFICIELLA 
VETERINÄRER
EASVO valde en ny styrelse och tackade
Veronique Bellemain (Frankrike) för
hennes tid som ordförande i denna
grupp. Den nya styrelsen består under
de kommande två åren av den nya ord-
föranden Ray Finn (Irland), generalsek-
reteraren Hans Petter Bugge (Norge),
Cornelia Rossi-Broy (Tyskland) som val-
des till ny kassör och de två nya viceord-
förandena Fabien Loup (Schweiz) och
Pavel Bravek (Tjeckien).

Framför allt när det gällde djur-
skyddsfrågor hade gruppen mycket att
diskutera då det t ex i Tyskland och Ita-
lien är ett stort problem att nyfödda
tjurkalvar inom mjölkproduktionen
nekas den vård och omsorg de behöver
eller avlivas på gården direkt, då deras
värde anses för lågt.

Från Fabien Loup kom en förfrågan
om användning av PMSG-hormon för
brunstsynkronisering inom grisproduk-
tionen i de olika medlemsländerna. I
Schweiz uppdagades förhållanden under
vilka detta hormon produceras i Argen-
tina och Uruguay, vilket ledde till stora
protester från djurskydds- och konsu-
mentorganisationer. Företaget Syntex SA
säljer hästblodprodukter och anses vara
världsledande inom sektorn. På gårdar i
Uruguay och Argentina hålls tusentals
ston enbart för att befruktas så ofta som
möjligt för att sedan kunna tappas på så
mycket blodserum som möjligt. Från
serumet utvinner man Pregnant Mare
Serum Gonadotropin, PMSG. Det finns
rapporter om att de dräktiga stona blir
utsatta för ett stort lidande vid produk-
tionen av det eftertraktade blodserumet.
Fältarbetare i den tyska djurskyddsorga-
nisationen ”Animal Welfare Founda-
tion” filmade under fem timmar på Syn-
tex farm i Ayacucho, Argentina. Under
dessa timmar dokumenterades ca 100
tillfällen där hästarna misshandlades.
För att få in de traumatiserade djuren i
boxen för blodtappning blir de bland
annat slagna på huvudet med träkäppar
och drivs regelmässigt med elektriska
påfösare. Liknande filmmaterial finns

till gängligt från blodfarmer i Uruguay.
Kunderna till Syntex SA är läkemedels-
företag i 25 länder på fem kontinenter
som producerar PMSG bland annat för
smågrisuppfödning. En betydande del
av hormonet säljs till länder i EU. Efter-
forskningar visade på en omfattande
verksamhet, som till stor del sker i det
fördolda och är svår att kontrollera. Den
lokala polisen i producentländerna kan
inget göra då det saknas reglering inom
lagstiftningen.

GENERALFÖRSAMLINGSMÖTET
Generalförsamlingen leddes för första
gången av den nya FVE-ordföranden

Rafael Laguens (Spanien) och fyra vice-
ordföranden som valdes under general-
församlingen i juni 2015. Den nya
FVE-styrelsen fram till 2017 består av
Rafael Laguens, Arne Skjoldager (Dan-
mark), Andrew Robinson (UK), Zsolt
Pintér (Ungern) och Rens van Dobben-
burgh (Holland).

En av de viktigaste punkterna på
generalförsamlingens dagordning var en
omröstning gällande medlemsavgifterna.
Vid generalförsamlingen 2014 i Bryssel
presenterades ett förslag för nya med-
lemsavgifter som den nordisk/baltiska
gruppen opponerade sig mot då detta
förslag förde med sig att vissa av FVEs
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På gårdar i Uruguay och Argentina hålls tusentals ston enbart för att tillverka PMSG till
grisproduktionen. Hästarna drivs regelmässigt med elektriska påfösare.

De dräktiga stona lämnas utan tillsyn och när en fölning går fel dör ofta stoet under svåra
plågor. Verksamheten sker till stor del i det fördolda och är svår att kontrollera. 
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medlemsländer med färre aktiva veteri-
närer i landet inte kunde uppbringa de
finansiella medlen för att fortsätta vara
medlem i FVE. På grund av för kort tid
mellan det nordisk/baltiska mötet där
detta upptäcktes och omröstningen två
dagar senare, var det då svårt att förklara
problemet för samtliga mötesdeltagare.
Det framlagda beslutet röstades således
igenom. Ganska kort därpå upptäcktes
dilemmat även från andra håll och FVE-
styrelsen gavs i uppdrag att ta fram ett

nytt förslag för beräkning av medlems -
bidragen. 

Det nya beslutet med en undantags -
reglering för dessa små länder presen -
terades under generalförsamlingen i
november 2015 och röstades igenom.
Bland annat Islands representant tacka -
de generalförsamlingen och berättade att
medlemsavgiften och resekostnader till
FVEs möten, enligt det först beslutade
avgiftssystemet, skulle ha kostat mer än
20 procent av det isländska veterinärför-
bundets årliga medlemsintäkter.

Ny femårsstrategi
En annan central punkt under general-
församlingen var att FVE presenterade
sin strategi för 2015–2020 med fyra
huvudmål:

1. Att utveckla den veterinära profes-
sionen med fokus på att förmedla veteri-
näryrkets professionalitet, att främja ett
restriktivt användande av antibiotika
och att stimulera högkvalitativ utbild-
ning för veterinärer såväl innan som
efter grundutbildningen.

2. Att främja veterinärens status i
samhället genom att öka medvetenheten
om veterinärernas olika roller inom

djurhälsa, djurskydd och veterinär folk-
hälsa. Det måste läggas mer vikt på en
förbättring av smådjurens hälsa och väl-
färd med tanke på att över 60 procent 
av veterinärerna i Europa jobbar med
smådjur (märkning och ID-registrering,
avelsproblem och gatuhundproblemati-
ken). Hittills har dock en stor del av EUs
föreskrifter och FVEs fokus legat på pro-
duktionsdjur. FVE ska även kartlägga
nya möjliga arbetsområden för veterinä-
rer inom t ex fiskodling, djurskydd och
framtida proteinkällor (insekter).

3. Att bygga ut befintliga nätverk:
veterinärer jobbar och interagerar ofta
med andra yrkesgrupper i gemensamma
frågor. Målet är att utveckla samarbetet
med dessa grupper till starka och multi-
disciplinära allianser.

4. Att främja de veterinära intressena.
Genom ett intensivare samarbete med
medlemsländerna och en starkare rela-
tion med det europeiska parlamentet
och med ministerrådet ska nyckelrelatio-
ner och samarbetet inom FVE förbättras
så att FVE har en starkare röst såväl på
nationell som på internationell nivå.

Nästa generalförsamling äger rum i
Belgien i juni 2016.  ■
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Den nya FVE-styrelsen fram till 2017 består av, från vänster: Andrew Robinson, Arne Skjoldager, Rafael Laguens, Rens van Dobbenburgh
och Zsolt Pintér.

NÅGRA VANLIGA FÖRKORTNINGAR 
I FVEs ORGANISATION

NBPM – Nordic Baltic Presidents
Meeting

EASVO – European Association 
of State Veterinary Officers

UEVH – Union of European 
Veterinary Hygienists

UEVP – Union of European 
Veterinary Practitioners

EVERI – European Veterinarians in
Education, Research and Industry
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Som prästson från
Löderup var de när-
belägna kyrkorna
och deras kyrkogår-
dar i min barndom
platser för lek och
äventyr. Det har
lagt grunden till ett

fortsatt intresse inte
bara för att klättra upp i kyrktorn utan
också för den historia som gravstenarna
berättar. Jag har då ofta funderat över
varför man så sällan finner veterinärer
begravda på landsbygens kyrkogårdar,
även i djurtäta områden. Där vilar rik-
ligt med lantbrukare men sällan någon
av de många veterinärer som genom
åren verkat i bygden och botat deras
djur. Jag har då också frapperats av ett
slående undantag som jag här kort vill
lyfta fram. 

På Hörups vackert belägna terrasse -
rade kyrkogård i min hembygd och hem-
församling på Österlen i Skåne vilar inte
mindre än sex veterinärer. Kyrkan med
sina för landskapet typiska trappstens-
gavlar ligger på en höjd med utsikt över
nejden, en halv mil från havet med väl-
kända platser som Sandhammaren, Ales
stenar, Dag Hammarskjölds Backåkra
och även danska Bornholm inom syn-
håll.

KYRKOGÅRD MED SÄRSKILD
DRAGNINGSKRAFT
Orsaken till denna veterinära anhopning
vet jag inte, frånsett att släktskapet i en
veterinärfamilj säkert bidragit. Det ligger
dock nära till hands att tro att landsbyg-
dens veterinärerer med stigande ålder
funderar över vid vilken av de kyrkogår-

dar som man dagligen passerar, man
efter avslutad gärning vill begravas. 
Kyrkorna ligger tätt i Skåne och det
fanns många att välja på men Hörups
kyrkogård har tydligen haft en särskild
dragningskraft.

Särskilt intressant är att fyra av de sex
veterinärgravarna tillhör samma familj
med efternamnet Falck. Det är fadern
Fredrik Falck (1826 –1897) och tre
(Assar, Eugen och Wilhelm) av de fyra
barn som också blev veterinärer. Av hans
totalt sju barn blev därutöver en läkare,
och två döttrar blev ingifta i kända
familjer. Fadern vilar under en flera
meter hög gravsten just framför ingång-
en till kyrkan, något som på den tiden
var möjligt för de mäktiga som inte ville
glömmas bort. Han var uppenbarligen

också en stor man och hans namn lever
fortfa rande kvar i bygden.

VETERINÄRFAMILJEN FALCK
Fredrik Falck var uppväxt i trakten, son
till en häradshövding i Ingelstad och 
Jerrestad häraders domsaga. Efter ett år i
Skara återvände han till hembygden som
dragonveterinär men tog avsked och
blev privatpraktiserande och förvärvade
den i trakten välkända gården Erkisfält.
Från bland annat veterinärhistorisk syn-
punkt förtjänar familjens vidare öden att
närmare utforskas.

En begränsad genomgång av gamla
veterinärkalendrar och Svenskt biogra-
fiskt lexikon visar att av de på denna
kyrkogård begravda veterinärerna var
sonen Eugen (1859–1906) distriktsvete-

En viloplats för veterinärer
Gamla gravstenar berättar ofta vilket yrke den avlidne hade i livet, men yrkesbeteckningen ”veterinär” 

förekommer inte särskilt ofta. Författaren har dock hittat ett undantag på kyrkogården 
i skånska Hörup, där inte mindre än sex gravstenar förkunnar att de begravda 

varit veterinärer. Fyra av de sex kom dessutom från samma familj.
Detta är meddelande nummer 128 från Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning.

MARTIN WIERUP, leg veterinär, VMD, professor emeritus*

➤

På Hörups vackert belägna terrasserade kyrkogård på Österlen i Skåne vilar inte mindre än
sex veterinärer. 

FO
TO

: L
A

RS
LE

N
N

A
RT

SS
O

N

SVT 2 –16 Fi:Layout 1  16-01-23  12.31  Sida 31



32 N U M M E R  2 • 2016 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

rinär i Hörby, där han också dog av
blodpropp i hjärnan, föranledd av blod-
förgiftning. Assar (1861–1942) var bland
annat distriktsveterinär i Hammenhög
och sedan Ingelstad. Wilhelm (1870–
1946) började som sjöman, blev sjökap-
ten, tog sedan veterinärexamen och slu-
tade som distriktsveterinär i Kävlinge.
Intressant är också att Hörups kyrka låg
utanför sönernas ”distrikt” men kyrkan
valdes likväl som begravningsplats trots
att där inte fanns en gemensam släkt -
grav. Den fjärde sonen som också blev
veterinär, Sten Gustav Rudolf, dog i

hjärtslag 1891 endast 34 år gammal,
men är begravd på annan plats. Att
fadern även var engagerad i veterinärer-
nas skrå och ”höll ordning på sina söner”
framgår av Per-Olof Niléhns artikel i
Meddelande nr 20 från Veterinärhisto-
riska Muséet om männen bakom Skånska
Veterinärföreningens tillkomst 1891.
Där står att läsa att: 

”Tre veterinärer Falck var med – far
och två söner. Det var Fredrik Falck,
lantbrukare och veterinär från Hörup,
med två av sina fyra söner som blev veteri-
närer nämligen Eugene Falck och privat-

praktiserande veterinären Assar Falck från
Gärsnäs.”

ÖVRIGA VETERINÄRER PÅ KYRKO-
GÅRDEN
Gotthard Lindahl (1894–1972) är en av
de övriga två begravda veterinärerna.
Han var en legendarisk distriktsveterinär
i Löderup, om vilken många historier
fortfarande berättas. Han började som
distriktsveterinär i Hammenhög där han
efterträdde nämnde Assar Falck. Gott-
hards son Olle blev också en välkänd
veterinärprofil (1928–2001) efter tjänst
bland annat som distriktsveterinär i Dala
Husby och Kungsbacka.

Den senaste av de på kyrkogården
begravda kollegerna är Bertil Lyberg
(1911–2007). Han var född i närbelägna
Löderup och efter tjänst som distrikts -
veterinär i Hammerdal, Sveg, Karlshamn,
Eringsboda och Karlskrona återvände
även han till sin hembygds kyrka. 

Avslutningsvis vill jag här också
nämna veterinären Sture A Nilsson som
ligger begravd på kyrkogården i Löde-
rup, som var huvudkyrka i den försam-
ling där Hörup ingick. Han efterträdde
Gotthard Lindahl som distriktsveterinär
i Löderup och var den som genom sin
avhandling om fång på nötkreatur i 
Sverige först beskrev denna sjukdom hos
kor och som fäste uppmärksamheten på
betydelsen av klövhälsan för deras välbe-
finnande. 

*MARTIN WIERUP, leg veterinär, VMD, 
professor emeritus, Vaksalagatan 33 A, 
753 31 Uppsala.
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Fredrik Falck vilar under en flera meter hög gravsten just framför ingången till kyrkan.

Eugen Falck var distriktsveterinär i Hörby,
där han också dog av blodpropp i hjärnan
efter en blodförgiftning.

Gotthard Lindahl var en legendarisk 
distriktsveterinär i Löderup, om vilken
många historier fortfarande berättas.

Bertil Lyberg tjänstgjorde som distrikts -
veterinär i Hammerdal, Sveg, Karlshamn,
Eringsboda och Karlskrona.
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Avgifter för 2016
Sveriges Veterinärförbunds fullmäktige fastställer varje år medlems- och prenumerationsavgifter till SVF. 

Avgifterna till AVF och FVF fastställs av respektive förenings årsmöte/stämma. Här redovisas avgifterna för 2016.
Samtliga belopp avser avgift per månad, där inget annat anges.

TEXT: PER CARLSSON, kanslichef, SVF

Olika grupper av förbundsmedlemmar
betalar olika avgifter enligt följande spe-
cifikationer:

FULLBETALANDE MEDLEM
Medlemsavgiften till veterinärförbundet
är uppdelad i två delar, dels till SVF och
dels till den förening man valt att till -
höra: AVF (Anställda Veterinärers Före -
ning) eller FVF (Företagande Veterinä-
rers Förening). Avgifterna till AVF och
FVF är fastställda av respektive före nings
årsmöte/stämma. Medlemsavgiften till
SVF omfattar även avgift till SVS, läs
mer under Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap.

Fullbetalande medlem AVF

Medlemsavgift/månad SVF/SVS 208 kr
Medlemsavgift/månad AVF 132 kr
Prenumerationsavgift/månad SVT 72 kr

Fullbetalande medlem FVF 
inklusive medlemskap i Företagarna

Medlemsavgift/månad SVF/SVS 208 kr
Medlemsavgift/månad FVF 50 kr
Prenumerationsavgift/månad SVT 72 kr
Serviceavgift/månad FVF 189 kr

(Serviceavgiften faktureras företaget halvårs vis
och är en avdragsgill kostnad för företaget.
Moms tillkommer.)

Som FVF-medlem kan man avstå från att
vara medlem i Företagarna. Avgifterna blir
då exklusive medlemskap i Företagarna:

Medlemsavgift/månad SVF/SVS 208 kr
Medlemsavgift/månad FVF  13 kr
Prenumerationsavgift/månad SVT  72 kr
Serviceavgift/månad FVF 50 kr
(Serviceavgiften faktureras företaget halvårsvis
och är en avdragsgill kostnad för företaget.
Moms tillkommer.)

DUBBELANSLUTEN TILL SULF
Medlem som är dubbelansluten till 
Sveriges universitetslärarförbund (SULF)
betalar medlemsavgift endast till vete -
rinärförbundet och avgiften fördelas
sedan mellan SVF och SULF. Medlems-
avgiften för dubbelansluten till SULF
2016 är 157 kr/månad. Medlem som
under året dubbelansluter sig till SULF
ska meddela detta till veterinärförbundet.

VETERINÄRSTUDERANDE
Medlemsavgift/månad 
ej medlem i VMF 27 kr
Medlemsavgift/månad 
medlem i VMF       18 kr
Prenumerationsavgift SVT/månad 21 kr

PENSIONÄR
Medlemmar som går i pension ska med-
dela detta till förbundet. Pensionärsav-

gift betalas från och med det kvartal
medlemmen går i pension.

Medlemsavgift/månad 37 kr
Prenumerationsavgift SVT/månad 36 kr

YRKESVERKSAMMA UTANFÖR 
SVERIGE
Vid arbete utomlands medges nedsätt-
ning av medlemsavgiften med 75 pro-
cent. Om veterinären är medlem i det
aktuella landets veterinärförbund med-
ges nedsättning av medlemsavgiften till
SVF med 90 procent. För att få reduce-
rad avgift till förbundet måste medlem-
men ansöka om det. Kontakta förbunds -
kansliet för mer information.

SVENSK VETERINÄRTIDNING
Prenumeration på Svensk Veterinärtid-
ning (SVT) är obligatorisk för alla med-
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Svensk Veterinärtidning ingår i medlemskapet för alla medlemmar i veterinärförbundet.
Prenumerationsavgiften är oförändrad sedan 2006. 
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lemmar utom för pensionärer. Pensionär
som inte vill prenumerera på SVT ska
meddela detta till förbundskansliet. Pre-
numerationen upphör tidigast från upp-
sägningsdagen. Vidare kan två makar/

sambo/registrerad partner, som båda är
medlemmar i förbundet och bor på
samma adress, avsäga sig den ena prenu-
merationen.

Prenumerationsavgiften är fortsatt
oförändrad sedan 1 januari 2006 och
finns under respektive rubrik: fullbeta-
lande, studerande och pensionär.

ENSKILDA PENSIONSFONDEN, 
”HEROFONDEN”
Herofonden utbetalar pension från och
med året efter medlemmen fyllt 60 år.
För närvarande uppgår utbetalat belopp
till mellan 1 900 och 6 600 kronor per år
beroende på hur många år Heroavgiften
har inbetalats. Förbundsmedlem som
vill gå med måste ansöka om medlem-
skap i Herofonden innan fyllda 50 år
och inbetalning ska ske i minst tio år.
Avkastningen på inbetald avgift är
mycket god vilket innebär att inbetalda
avgifter återbetalas på två år (netto efter
skatt). Medlemmar rekommenderas där-
för att i god tid före 50-årsdagen ansluta
sig till Herofonden. För medlem som är
ansluten till Herofonden tillkommer 18
kronor i avgift per månad.

INTRESSEFÖRENINGAR
Riksföreningarna finns inte längre kvar
som en organisatorisk del av förbundet
efter 2006. Föreningarna i sig kan dock
finnas kvar som intresseföreningar. För-
bundet tar in medlemsavgifter åt dessa
föreningar. För 2016 gäller:

Svenska distriktsveterinärföreningen 

Yrkesverksam/månad 25 kr 
Pensionär/månad 13 kr 

Svenska militärveterinärsällskapet

Medlemsavgift/månad 7 kr

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP (SVS)
Medlemmar i förbundet är även med-
lemmar i SVS och i medlemsavgiften till
SVF ingår avgiften till SVS. Medlems -
avgiften för stödjande medlem i SVS
(icke-veterinär eller veterinärer bosatta
utomlands) har av fullmäktige fastställts
till 83 kronor/månad för 2016. Direkt-
ansluten medlem i SVS (veterinär bosatt
i Sverige men som inte har svensk legiti-
mation) betalar 100 kr/månad. 

SEKTIONERNA
Enligt beslut av respektive sektions års-
möte gäller följande medlemsavgifter för
2016: 

Husdjurssektionen

Yrkesverksam/månad 17 kr
Pensionär/månad 8 kr
Studerande/månad 8 kr

Sektionen för veterinär folkhälsa

Yrkesverksam/månad 20 kr
Pensionär/månad 5 kr
Studerande/månad 5 kr

Försöksdjurssektionen 17 kr/månad

Vid pressläggningen har vi inte fått upp-
gifter om avgifterna för 2016 för nedan-
stående sektioner. Avgifterna för 2015
var följande: 

Hästsektionen

Avgift/månad 17 kr

Smådjurssektionen 

Yrkesverksam/månad 23 kr
Studerande/månad 12 kr

INBETALNING AV MEDLEMSAV-
 GIFTER OCH FÖRSÄKRINGSPREMIER
Alla medlemsavgifter aviseras från kans-
liet som sedan fördelar medlen till
respektive förening och sektion. Service-
avgiften som FVFs medlemsföretag ska
betala kommer att faktureras. Medlem
som anser att debiteringen är felaktig
bör snarast kontakta förbundskansliet.
För de medlemmar som betalar kvartals-
vis tillkommer en aviseringsavgift på 15
kr per avi. Om betalning sker årsvis eller
via autogiro debiteras ingen aviserings-
avgift. Ansökningsblankett för autogiro
finns på www.svf.se. Kontakta kansliet
om du vill ändra betalningsperiod eller
betalningssätt.

Försäkringspremierna för personför-
säkringar (liv-, olycksfalls-, sjuk-, och
barnförsäkring) aviseras av Max Matthies-
sen Liv & Försäkringsmäklare. De sköter
all administration och information av
förbundets personförsäkringar, och nås
på 08- 613 28 55 eller grupp@maxm.se.

Försäkringspremierna för ansvars-
respektive veterinärutrustningsförsäk-
ring aviseras av Söderberg & Partners.
Mer information om försäkringar och
premier kommer i SVT 3/16.  ■
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Företagare
behöver
skydda sig

mot flera typer av ekonomiska 
risker, och bör därför ha ett så 
hel täckande försäkringsskydd som
möjligt. Intresseorganisationen Före-
tagarnas jurist går igenom lämpliga
försäkringar och vad man ska tänka
på vid valet av försäkringspaket.

Som företagande veterinär tar du ansvar
för att hantera de risker som veterinär-
verksamheten medför. För att skydda
ditt företags ekonomi och framtid har
du förmodligen en företagsförsäkring
ifall något oförutsett inträffar. Det är bra
att i god tid inför varje förnyelse eller
med några års mellanrum åtminstone 
se över försäkringsskyddet. Mycket kan
ha hänt sedan senast och du behöver
kanske utöka försäkringen eller kan hitta
motsvarande skydd hos ett annat försäk-
ringsbolag till lägre kostnad.

Företagsförsäkringar brukar vara
paket med försäkring för olika saker som
t ex ansvarsförsäkring, egendomsförsäk-
ring, avbrottsförsäkring och rättsskydd.
Ansvarsförsäkringen ska skydda när du
får krav från någon kund. Egendomsför-
säkringen ersätter om veterinärverksam-
hetens tillgångar skadas och avbrottsför-
säkringen om verksamheten måste ligga
nere en period. Rättsskyddet kan använ-
das om du hamnar i tvist med t ex en
leverantör eller kund. Det kan också
behövas ytterligare försäkringar, t ex om
ditt företag har en fastighet eller anställd
personal.

Arbetsgivare med kollektivavtal har
krav på vissa försäkringar för de anställda
i kollektivavtalet. För övriga arbetsgivare
finns inget krav i lag, men det kan ändå
vara bra att ha t ex en olycksfallsförsäk-
ring för anställda. Ytterligare försäkringar
för anställda kan också vara en anställ-
nings förmån som t ex sjukvårdsförsäk-
ring.

VILKA ÄR DE STÖRSTA 
EKONOMISKA RISKERNA?
Tänk gärna igenom vilka risker just ditt
företag utsätts för och försök att sätta
belopp på t ex egendomens värde. Det är
trist att tänka på det tråkiga som kan
hända men nödvändigt för att inse vad
som är viktigast att försäkringen täcker.

Vad har veterinärverksamheten för ut-
 rustning, lager, inventarier m m som är
viktiga för driften? Vad är de värda och
vad skulle det kosta att återanskaffa dem?

När kan det bli ett avbrott i din vete-
rinärverksamhet, hur länge kan det då
pågå och vilka ekonomiska konsekven-
ser får det?

Vilka risker utsätts djuren och deras
ägare för i din verksamhet? Vad kan du få
för reklamationer? Riskerar du att orsaka
skada på djurägarnas övriga egendom?

Ta även hjälp av försäkringsbolagen
och rådgivare i försäkringsfrågor som är
mer vana att hantera dessa frågor. En
viktig del i deras försäljning är att ge råd
till försäkringstagarna så att de får rätt
försäkringsskydd och blir nöjda kunder.

LÄS DET FINSTILTA
När man jämför olika företagsförsäk-
ringar gäller det att inte enbart se på pre-

mien utan även vad som ingår. Självris-
kens storlek kan t ex göra att det vid
mindre skadefall inte blir aktuellt att
utnyttja försäkringen. Villkoren är ofta
omfattande med många undantag och
även krav på t ex lås av viss säkerhets-
klass m m. Men man bör läsa dem för
att förstå vad det är man jämför och att
villkoren täcker de risker man identifie-
rat som viktiga för sitt företag.

Även om du inte tänker byta försäk-
ringsbolag kan det vara bra att gå igenom
villkoren för att se till att din veterinär-
verksamhet uppfyller de krav som ställs.
Detta är särskilt viktigt om försäkrings-
bolaget meddelat att de gjort ändringar 
i sina villkor. Försäkringbolagen ändrar
ibland villkoren för att hålla nere skade-
ersättningarna och därmed premierna.

Om du kommer fram till att du ska
byta bolag, se till att det inte blir något
glapp mellan försäkringsperioderna. I 
t ex rättsskyddsdelen brukar försäkrings-
tagare få tillgodoräkna sig tid med för-
säkring hos annat försäkringsbolag, vid
kontroll av om försäkringen varit i kraft
tillräckligt länge.

KARIN BERGGREN

jur kand, ansvarig rådgivningen, 
Företagarna

Dags att byta företagsförsäkring?

FVF INFORMERAR

Vad har veterinärverksamheten för utrustning, lager, inventarier m m som
är viktiga för driften? Egendomsförsäkringen ersätter om verksamhetens
tillgångar skadas. 
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Tid och plats Läs mer och anmäl dig via
www.saco.se/nyheter--debatt/kalender/

Frågor om anmälan och innehåll

Ny som chef
LÄGG GRUNDEN FÖR DITT LEDARSKAP 

Saco bjuder in till seminarium för dig som är ny i chefsrollen eller kanske på väg att bli chef. 
Seminariet är riktat bland annat till SVF-medlemmar och kostnadsfritt för dessa.

Bengt Kallenberg Hillevi Cederberg

KOSTNADSFRITT

för SVF-medlem!
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FACKLIGA FRÅGAN

Man är med i Saco via veterinärförbundet

På större statliga
arbetsplatser
brukar det finnas
Sacoföreningar

som förhandlar 
för medlemmar med

akademisk utbildning. Medlemska-
pet i den lokala Sacoföreningen går
dock alltid via medlemskap i någon
av Sacos 23 yrkesförbund, för vete-
rinärer oftast SVF.

FRÅGA
Jag är medlem i Sveriges Veterinärför-
bund, har en statlig anställning och
arbetar på en arbetsplats där det finns en
Sacoförening som jag också är med i.
Behöver jag vara med i båda dessa fack-
liga organisationer?

SVAR
Det är två skilda saker som ändå hänger
ihop. Jag ska försöka förklara. Saco =

Sveriges Akademikers Centralorganisa-
tion. I den organisationen är 23 olika
yrkes/fackförbund medlemmar, t ex 
Sveriges Veterinärförbund, Jusek, Natur-
vetarna, Sveriges Ingenjörer m fl. Saco är
opinionsbildare i frågor som är viktiga
för alla akademiker, t ex utbildningsfrå-
gor och lön, och bedriver lobbyverksam-
het m m.

Man tillhör Saco genom sitt förbund.
I ditt fall Sveriges Veterinärförbund.

På en arbetsplats där det finns med-
lemmar från andra Sacoförbund för -
utom Sveriges Veterinärförbund, t ex
Civilekonomerna, Naturvetarna eller
Jusek, kan man ha en akademikerföre -
ning eller Sacoförening där man tillsam-
mans förhandlar med arbetsgivaren om
saker som är gemensamma för alla 
akademiker på arbetsplatsen. Det kan
handla om tillsättning av chefer, änd -
rade arbetstider m m. Om man är flera
har det bättre effekt än om varje för-
bund skulle förhandla samma sak var för
sig. Det kan också vara en fördel i tuffa

förhandlingar att ha en akademiker -
förening att luta sig mot och inte vara
ensam fackrepresentant.

Inom staten förhandlar arbetsgivaren
i regel bara med Sacoföreningen och inte
med varje förbund för sig. Ärenden som
gäller en medlem specifikt förhandlas
dock alltid av den medlemmens förbund
och inte av Sacoföreningen. 

Är man en större arbetsplats kan det
finnas fördelar med att bilda en akade-
mikerförening. Detta gäller även arbets-
givare inom privat sektor såsom djur-
sjukhus, kliniker och djurparker. 

Unionen, Kommunal, ST och SEKO
är inte akademikerförbund så deras
medlemmar kan inte ingå i en akade -
mikerförening eller Sacoförening. Man
kan dock göra gemensam sak och för-
handla tillsammans i ärenden som man
har samsyn i och som berör samtliga
anställda.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF

Varannan hund och katt är rädd för 
fyrverkerier
❘❙❚ Webbdjuraffären Animail genomförde i november förra året en
enkätundersökning via den så kallade husdjurspanelen, där man
frågade efter fyrverkerirädsla hos sällskapsdjur. I undersökningen
deltog 1 009 djurägare i hela Sverige varav 42 procent hundägare,
31 procent kattägare och 25 procent både hund- och kattägare.
En procent ägde en annan typ av sällskapsdjur.

Resultaten visade att cirka 45 procent av landets hundar och
katter är rädda för fyrverkerierna under nyårshelgen, enligt sina
ägare. Bland de djurägare med sällskapsdjur som är rädda för fyr-
verkerier hanterar de flesta, 27 procent, det genom att sätta på
musik eller TVn för att överrösta smällarna. Var femte djurägare
låter hunden eller katten vara inomhus i ett tyst rum. Några, tio
procent, reser bort medan ett fåtal, fyra procent, ger husdjuret
lugnande medel. Närmare var fjärde, 23 procent, av husdjurs -

ägarna gör inget för att lindra stressen och rädslan för djuret
under nyår.

Källa: pressmeddelande från Animail den 28 december 2015. ■

❘ ❙❚ noterat

Cirka 45 procent av landets hundar och katter är rädda för fyrver -
ke rierna under nyårshelgen, enligt en färsk undersökning.

SVT 2 –16 Fi:Layout 1  16-01-23  12.31  Sida 37



38 N U M M E R  2 • 2016 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Veterinär Camilla Wallander, Institu-
tionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap (BVF), SLU, för-
svarar fredagen den 11 mars sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln ”Toxo -
plasma gondii in wild boars and
domestic pigs in Sweden – impli ca-
 tions for food safety”. Opponent 
är professor Antti Oksanen, Finnish
Food Safety Authority, Oulo, Finland.  

Toxoplasma gondii är ett av våra viktigaste
livsmedelsburna smittämnen. Hos män-
niskor med väl fungerande immunförsvar
ger infektionen oftast inte några allvarliga
symtom, men hos gravida kvinnor och
personer med nedsatt immunförsvar kan
infektionen ge allvarliga konsekvenser.
Parasiten sprids via katter (huvudvärd)
som utsöndrar smittsamma oocystor med
avföringen. Dessa kan infektera männi-
skor och andra varmblodiga djur (mellan -
värdar) via förorenat foder/mat, vatten
eller via jord. Parasiten kan även spridas
mellan olika djurslag via intag av infek-
terat kött innehållande vävnadscystor. 

Den främsta orsaken till toxoplasma-
infektion hos människor i Europa anses
vara konsumtion av otillräckligt upphet-
tat infekterat kött, framför allt från gris,
får och jagat vilt. Camilla Wallander har
därför undersökt förekomsten av T gon-
dii hos slaktsvin i Sverige. Detta under-
söktes senast 1999, då man fann att
drygt tre procent hade antikroppar mot
parasiten. Förekomst av antikroppar
anses vara en bra indikation på att djuret
bär på parasiten. 

Under senare tid har det blivit vanli-
gare att grisar har tillgång till utevistelse,

vilket kan öka risken för infektion. Där-
för jämfördes nu förekomsten hos kon-
ventionella grisar och grisar uppfödda
under ekologiska förhållanden (KRAV).
Seroprevalensen hos konventionella slakt-
svin var fortsatt låg (1,2 %), medan den
var cirka sju gånger högre (7,9 %) hos
KRAV-grisar. Resultaten visade också att
den ökade prevalensen hos KRAV-grisar
var associerad till kontakten med bete
snarare än till driftsformen och att varje
månads förlängning i betesperiod ökade
oddsen för att vara seropositiv. 

Kött från vildsvin konsumeras i allt
större utsträckning i Sverige eftersom vild -
svinspopulationen ökar. Därför under-
 söktes nu, för första gången, förekoms-
ten av T gondii hos vildsvin i Sverige. En
stor andel av de undersökta vildsvinen
hade antikroppar mot parasiten: 34 pro-
cent av de unga (<1 år) och 55 procent
av de äldre djuren. Vidare indikerade
resultaten att vildsvin som skjutits i
södra Sverige oftare var seropositiva än
vildsvin från övriga landet.  

I projektet ingick även utvärdering av

olika serologiska metoder. Att påvisa
antikroppar i köttsaft istället för i serum
är en metod som har praktiska fördelar
framför allt vid provtagning i samband
med slakt. Dock har känsligheten hos
sådana tester ifrågasatts. Vid jämförelse av
antikroppstitrarna mot T gondii i se rum
och köttsaft från infekterade grisar på -
visades stora skillnader mellan köttsaft
från olika muskler. Dessa skillnader var
korrelerade till den totala mängden IgG
i köttsaften. Resultaten indikerar att kött-
saftsserologi kan fungera som ett verktyg
för att uppskatta nivån av infektion i
djurbesättningar (grupper), men att det
idag inte är lämpligt för att bestämma
om enskilda individer är infekterade
eller inte. I dagsläget finns det inget sätt
att detektera T gondii vid köttbesikt -
ning, men att klassa grupper av djur i
olika riskkategorier, baserat på serologi,
skulle kunna vara ett sätt att rikta risk-
hanteringen. Om köttsaft ska användas
för detta ändamål behöver dock prov-
tagning och analysmetod standardiseras
och utvärderas ytterligare.  ■

Avhandlingen visar att den ökade prevalensen av T gondii hos KRAV-grisar är associerad
till kontakten med bete snarare än till driftsformen.

Förekomst av Toxoplasma gondii hos
grisar i Sverige

disputationer
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Det förekommer rekommendatio-
ner om att ston med föl inte ska
ges saltsten i boxen på grund av 
risken att fölet skulle drabbas av
saltförgiftning. Insändaren har 
varken sett något teoretiskt eller
praktiskt bevis för detta resone-
mang och förespråkar att ston 
med föl ska få behålla tillgången 
till salt sten.

Flera hästuppfödare som jag haft kon-
takt med i frågor om deras föl, har berät-
tat för mig att veterinärer rekommenderat
att ingen saltsten ska finnas i boxen hos
sto med föl. Anledningen skulle vara att
föl kan ha en ovana att intensivt slicka
på saltstenen och därmed drabbas av
diarréer och saltförgiftning.

Jag har, under de dryga 30 åren, jag
arbetat med sto och föl, alltid förordat
att saltstenen ska finnas tillgänglig så att
båda kan nå den ifall behov finns. Jag
har vid många tillfällen sett föl innan de
har drabbats av diarré dricka ur vatten-
koppen och slicka på saltstenen. De har
på detta sätt själva känt av en begynnande
diarré.

INGA RAPPORTER OM SALT -
FÖRGIFTNING HOS FÖL
Som vi alla vet sker vid en diarré en för-
lust av salter och vätska. Kompenseras
inte detta, blir resultatet förluster av
framför allt natriumjoner, kloridjoner
och  bikarbonatjoner. Detta syns tydligt
i ett blodprov. Förlusterna bidrar till
dehydrering och acidos. Allmäntillstån-
det blir påverkat. Fölet vill inte dia, ris-
kerar att drabbas av gastrointestinala sår
och tillståndet förvärras. En ond cirkel
uppstår. Det är därför en svårförståelig
rekommendation att ta bort de salter
som kan kompensera de elektrolytför-
luster som sker vid diarré, salter som

dessutom används vid behand-
ling av diarréer.

Jag har gjort en litteratursök-
ning på vilka djurslag som kan
drabbas av saltförgiftning. Häst
är ett av de djurslag som inte
finns med. Jag har även talat
med erfarna kolleger i både
England och USA angående
saltförgiftning hos föl. Ingen av
dessa känner till ett sådant till-
stånd. Den amerikanske kolle-
gan, med 50 års erfarenhet av
stuteriarbete i Kentucky, sva -
rade på min fråga med ”Detta
har jag aldrig hört talas om. Jag
tycker att jag borde ha haft
något fall under alla mina år”.

Min uppfattning är att om
fölet slickar på saltstenen är det
ett symtom på en tarmstörning.
Fölet bör därför få tillgång till
saltet och dricka ur vattenkop-
pen om det vill. Att ha fölet
under uppsikt för att följa ut -
vecklingen är naturligtvis vik-
tigt. Vill fölet inte dia kan in -
balansen av salter, dehydrering, acidos och
gastro intesti nalsår redan vara ett fak-
tum. Då behövs andra åtgärder istället.

Jag kan inte dra någon annan slutsats
än att ta bort saltstenen är en felaktig

information som grundar sig på ett be -
teende hos andra djurslag än häst.

ELISABETH HEMBERG

leg veterinär

Saltsten eller inte till sto med föl?
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Det är en svårförståelig rekom-
mendation att ta bort de salter
som kan kompensera de elektro-
lytförluster som sker vid diarré. 

insänt

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

För aktuellt innehåll och tidigare publicerade artiklar i Acta Veterinaria Scandinavica
hänvisas till hemsidan www.actavetscand.com.
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Sveriges Televisions
sportredaktion
sände med början
den 13 december

förra året tre grans-
kande reportage kring djurskyddet
inom svensk travsport. Flera ban -
veterinärer kritiserade i TV-inslagen
både start med skadade hästar och
att spödrivning bara medför symbo-
liska bötesstraff. En av de medver-
kande veterinärerna framför här sin
besvikelse över att travsporten inte
verkar åtgärda problemen.

Strax före jul var banveterinärkollegan
Anders Bergkvist och undertecknad
med i Sveriges Televisions sportsänd-
ningar några gånger. Vi var oförskämda
nog att kritisera djurskyddet inom trav -
sporten, i mitt fall speciellt hård spödriv -

ning i lopp med höga prissummor. Flera
kolleger har hört av sig med positiva
kommentarer till vår insats, men trav -
pressen och framför allt travets egen tid-
ning var inte nådiga i sin kritik. 

Tyvärr undvek de frågorna om de
vinstgivande spöslagen, frågor jag ställt
upprepade gånger både i TV och på
debattsidor i pressen i mer än 20 år. I
stället för att våga ta en debatt om sak -
frågan beskyllde man oss för att vara
fega, odugliga och okunniga. När det
gällde mitt agerande publicerade ”Trav-
ronden” uppenbara lögner till och med
på ledarsidan. Det var tyvärr inte ovän-
tat, även om taktiken att skjuta bud bä-
raren inte är så vanlig i Sverige längre. 

När jag för ett tiotal år sedan skrev en
skarp artikel på Brännpunkt i Svenska
Dagbladet (”Spöa inte hästarna” den 19
juni 2003, finns på nätet) om den lön-
samma spödrivningen var det samma
visa. Dessutom kontrade travets general-
sekreterare med en skrivelse till Jord-
bruksverket med krav på att Audell skulle

sparkas. Att det sedan tog mer än två
och en halv månad för Jordbruksverket
att konstatera att vi har yttrandefrihet i
Sverige var anmärkningsvärt, men än
mer anmärkningsvärt var att jag blev
tvungen att ta pressombudsmannen till
hjälp för att få in korrekta sakuppgifter i
travets egen tidning.

PRIS TROTS OJUSTA METODER
Den här gången tänker jag inte begära
replik, eftersom det inte verkar hjälpa.
Uppmuntrad av stödet från alla som
hört av sig fortsätter jag dock envist att
kämpa för att få svar på frågan: Varför är
travet (och galoppen) de enda av alla
olika sporter där man kan vinna pris,
pengar och ära trots att man vunnit med
hjälp av ojusta metoder och mot spor-
tens egna regler? Att det dessutom går ut
över hästarnas välfärd borde göra det än
mer angeläget att agera.

LARS AUDELL

pensionerad banveterinär

När ska travet fatta galoppen?

40 N U M M E R  2 • 2016 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

DEBATT

Varför är trav och galopp de enda av alla sporter där man kan vinna pris, pengar
och ära trots att man vunnit med hjälp av ojusta metoder?, undrar debattören.
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REPLIK
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Lars Audell kritiserar i debattartikeln
intill hur tidningen Travronden rap-
porterar om djurskyddsproblem inom
travsporten. Travrondens ansvarige
utgivare besvarar här kritiken.

Lars Audell refererar till en period före
min tid som ansvarig utgivare för Trav-
ronden, men oavsett: vår ledstjärna är
givetvis att följa de pressetiska regler som
finns utformade. Ambitionen är att ha
högt i tak på våra debattsidor – något
som även flertalet veterinärer väljer att
utnyttja.

När det gäller Sveriges Televisions
granskning var den negativt vinklad och

den hittade stöd och hjälp hos två vete-
rinärer som inte har något emot att
synas i TV. Att TVs granskare hade för-
vanskat en segergest efter storlopps -
segern i Olympiatravet då en kusk
sträckte högerarmen i luften, till en ani-
merad drivningsbild där det delades ut
”enhandare”, kändes inte speciellt objek-
tivt och självklart reagerade även vi på
detta. 

Det vore intressant vilka lögner som
publicerades på Travrondens ledarplats
som Audell refererar till? Dessa borde
förstås prövas av pressens opinions-
nämnd.

INTE ENDA OJUSTA SPORTEN
Och tyvärr haltar Audells resonemang.
Oavsett vad man tycker om körspöets
vara eller inte vara. Han hävdar att tra-
vet (och galoppen) är de enda av alla

olika sporter där man kan vinna pris,
pengar och ära trots att man tagit hjälp
av ojusta metoder. Visst får man t ex var-
ningar i fotboll, utvisningar i ishockey
eller tidstillägg i Formel 1? Men ändå
kan man vinna. 

Travsporten har stränga regler för
spödrivning som följt samhällsutveck-
lingen till det bättre genom åren. Tyvärr
händer det att utövarna bryter mot
dessa. Travronden är i princip ensam
granskande och jag tycker att vi gör vårt
jobb. Varje dag, året om, uppmärksam-
mar vi regelbrott. Från böter för otvättade
vojlockar till spödrivning under rubri-
ken ”Skamvrån”. Vi kommer att fortsätta
jaga syndarna, för vi vill sätta hästarna i
centrum. Inte veterinärerna.

OLA LERNÅ

ansvarig utgivare, Travronden

Audells resonemang haltar

replik

Deltidsarbete slår hårt mot
pensionen
❘❙❚ Det finns tydliga könsskillnader för
högutbildade när det gäller att jobba del-
tid. Nästan var tredje kvinnlig akademiker
med småbarn arbetar i dag deltid, att jäm-
föra med var tionde man. Det visar en ny
undersökning som företaget Novus gjort
på uppdrag av Saco och som publicerades
den 4 januari.

Deltidsarbetet kan ha stora konsekven-
ser för den framtida pensionen. Hårdast
slår deltidsarbete mot tjänstemän i privat
sektor. En privatanställd tjänsteman med
en månadslön på 45 000 kronor som går
ner i tid med 25 procent går miste om
hela två tredjedelar av tjänstepensionen.

– Deltidsarbetet är förrädiskt eftersom
det ofta får mycket större effekter på pen-
sionen än vad som syns i lönekuvertet,
säger Sacos ordförande Göran Arrius och
fortsätter:

– Det är idag tre gånger så vanligt för

kvinnliga akademiker att arbeta deltid. Det
är dags för männen att ta ett större ansvar
för hem och familj och ett sätt att göra
det på är att dela lika på deltidsarbetet.

Saco har även låtit undersöka orsakerna
till akademikernas deltidsarbete. Vanligast
är att de vill ha mer tid med barnen, följt
av hushållsarbete samt fritidsintressen. ■

❘ ❙❚ noterat

Deltidsarbetet är förrädiskt eftersom det ofta får mycket större effekter på pensionen än
vad som syns i lönekuvertet, säger Sacos ordförande Göran Arrius. 
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En djurägare anmälde veterinären
AA för felbehandling av en tolv år
gammal tik som nyligen opererats
för juvertumörer. Veterinären bestred
anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Ägarens tibetanska terrier opererades av
en annan veterinär den 17 oktober för
juvertumörer. Den 9 november åkte
ägaren in akut med hunden till samma
veterinärklinik och fick träffa veterinär
AA. Hunden var tungandad, bukanda-
des och hade ont i buk och/eller bröst-
korg samt nedsatt allmäntillstånd. Äga-
ren berättade att hunden inte hade
metastasröntgats innan juvertumörope-
rationen. AA satte diagnosen diskbråck,
smärta från kotpelarens led. Djurägaren
blev lugnad av att veterinären sa att hjärta
och lungor lät bra och att hunden inte
behövde röntgas. Diskbråcket behandla-
des konservativt med vila och Rimadyl
mot smärta och inflammation. Hundens
tillstånd gick lite upp och ner och ägaren
trodde det berodde på ryggont.

Den 28 november kom hon igen akut
med hunden till AAs klinik. Hunden
avlivades på grund av hydrotorax och
dyspné. Diagnosen var neoplastiska för-
ändringar i nedre luftvägarna. Djuräga-
ren anser att hunden borde ha röntgats
vid besöket den 9 november då lungme-
tastaser är en relativt vanlig komplikation
vid juvertumörer och för att utesluta
lungmetastaser, eventuella förkalkningar
i ryggen, ryggmetastaser eller dylikt.
Hon anser att då hunden hade ett svår-
läkt sår efter operationen och inte hade
metastasröntgats borde det lett till ett
annat agerande från veterinären. Ut -
gången för hunden hade inte ändrats
men behandling och diagnostisering

hade kunnat se annorlunda ut. Ägaren
anser att hunden blev feldiagnostiserad
och därav felbehandlad, vilket ledde till
ett utdraget lidande. Hon vill inte att
detta ska behöva hända någon annan
hund.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
Hunden undersöktes den 17 oktober av
en annan veterinär på kliniken som
rekommenderade en metastasröntgen,
vilket djurägaren avböjde. Vid den kli-
niska undersökningen kunde inte några
biljud från hjärta eller lungor auskulte-
ras och hunden opererades samma dag.

Den 9 november återkom patienten
till kliniken och AA. Djurägaren upplevde
att hunden hade ont någonstans då den
verkade ömma vid beröring och hade
pipit till hemma. Pulsen låg enligt äga-
ren på cirka 100 slag/minut men var 
inte ojämn. Djurägaren upplevde också 
symtom som enstaka hostningar och att
hunden var tungandad. Vid den kliniska
undersökningen bedömde AA hundens
allmäntillstånd som utan anmärkning.
Slemhinnornas färg var normalt rosa
och den kapillära återfyllnadstiden var
normal, under två sekunder. Vid auskul-
tation av hjärtat hördes varken blåsljud
eller arytmi. Pulsen var för hundens
storlek normal på 90 slag/minut och den
femorala pulsen följde hjärtats slag. Inga
dämpande hjärttoner hördes och inga
förstärkta andningsljud auskulterades.
Hunden led vid undersökningstillfället
inte av dyspné och bukandades endast
lindrigt, vilket kunde sammankopplas
med smärta. En tydlig palpationsömhet
mitt på ryggen var framträdande vid
undersökningen. 

AA erbjöd röntgen men i samråd med
djurägaren avvaktades en sådan under-
sökning då hunden inte uppvisade några
auskulterbara lunglidanden och heller
inte var cirkulatoriskt påverkad vid
undersökningstillfället. AA konstaterade

en smärta från kotpelaren, vilket blev
diagnosen. De diskuterade diskbråck
som en möjlig orsak till smärtan men
det blev inte någon konstaterad diagnos.
AA informerade djurägaren om att hon
var tvungen att höra av sig dagen efter
om hunden inte svarat på behandlingen.
Beslutet om att avvakta med röntgen vid
undersökningstillfället var AA och ägaren
överens om.

Djurägaren hörde av sig efter tre 
veckor och då konstaterades en hydro -
torax men något aspirat från bröstkorgen
togs aldrig och någon obduktion utför-
des inte. Att en neoplasi varit grund till
hundens hydrotorax konstaterades ald-
rig. Vad som orsakade dess hydrotorax
och när den uppstod är därför omöjligt
att fastställa.

AA anser att hon behandlade de sym-
tom på smärta som hunden uppvisade vid
undersökningen korrekt med smärtlind-
ring. Hon finner det mycket osannolikt
att hunden vid undersökningstillfället
led av en fulminant hydrotorax då både
hjärt- och lungauskultationen var nor-
mal och hundens allmäntillstånd var
opåverkat. AA anser inte att hon handlat
försumligt i sin yrkesutövning.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket överlät den veterinär-
medicinska bedömningen åt ansvars-
nämnden avseende veterinären AA.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Hunden kom in till veterinär AA den 9
november. Hunden hade tidigare under
oktober månad opererats för juvertumö-
rer av annan veterinär. Någon metastas-
röntgen utfördes inte inför den opera-
tionen, vilket ansvarsnämnden ansåg
hade varit lämpligt. 

Ansvarsnämnden konstaterade att ord
står mot ord när det gäller vad som sagts
vid den aktuella undersökningen angå-
ende röntgenundersökning av hunden.

ansvarsärende

Ansvarsärende

Metastasröntgade inte hund med
opererad juvertumör
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Veterinärens uppfattning stöds dock av
journalanteckningen om att röntgen -
undersökning diskuterades men att man
avvaktade med det då hunden inte hade
symtom från hjärta och lungor. Att
avvakta med röntgenundersökning kan

mot den bakgrunden inte anses felaktigt
och enligt journalanteckningen skulle
djurägaren höra av sig om hunden blev
sämre. Enligt ansvarsnämndens mening
går det inte heller att säkerställa att 
hydrotorax förelåg vid besöket den 9

november. Sammantaget fann ansvars-
nämnden ingen anledning att rikta
någon kritik mot AA. Anmälan för -
anledde därmed inte någon disciplin -
påföljd.

JOHAN BECK-FRIIS

PTK Rådgivningstjänst ger oberoende rådgivning och hjäl-
per dig som är ITP-försäkrad och medlem i veterinärförbundet 
att anpassa din tjänstepension till egna behov. Din arbetsgi-
vare betalar in pengar till din tjänstepension ITP varje månad. 
Du kan själv påverka hur pengarna ska användas. 

nivå så kan du få höjd pension genom att sänka avgifterna. 

genom att förstärka det om du har familj eller välja bort det 
om du är ensamstående utan barn.

Rådgivningstjänsten är kostnadsfri och PTKs lojalitet är en-
dast begränsad till de förbundsmedlemmar som använder 
tjänsten. PTK säljer inga försäkringar och får ingen provision, 
oavsett vad du väljer. PTKs uppgift är helt enkelt att hjälpa dig 
att fatta kloka beslut utifrån din ekonomi, din familjesituation 
och dina önskemål.

Vi rekommenderar, du bestämmer – inget sker automatiskt.

En rådgivare du kan lita på

Gå in på PTK Rådgivningstjänst redan idag: https://secure.radgivningstjanst.se/

SVA studerar klimateffekter på 
djurhälsa i norr
❘❙❚ Hur påverkar de stigande temperaturerna hälsan hos renar och
renskötare? Det är en av de frågor som ryms inom ett brett, tvär-
vetenskapligt projekt som nu får 28 miljoner kronor av NordForsk,
rapporterade SVA den 21 december förra året.

– Klimatförändringar påverkar hela samhällen. Då måste man
sätta ihop folk från olika forskningsområden för att förstå denna
komplexa påverkan, säger laborator Ann Albihn vid SVA. Projektet
ska pågå 2016–2020 och kommer att behandla effekter av klimat-
förändringen på infektionssjukdomars utveckling och spridning
och hur detta påverkar människors och djurs hälsa samt samhäl-
len i norr. De medverkande forskarna täcker olika områden såsom
klimat, ekologi, veterinärmedicin, medicin, samhälle, genus och
ursprungsfolks livsvillkor.

– Min uppgift är att koordinera det arbete som görs på djur,
framför allt på renar i Sverige, Norge, Finland och på Grönland.
Det kommer att innebära intervjustudier av renskötare, provtag-
ning samt blod- och träckanalyser av renar, säger Ann Albihn. På -
gående förändringar i nordliga ekosystem har hittills underskattats
och projektet vill öka kunskapen om en hållbar utveckling i norr. ■

❘ ❙❚ noterat Renar på fjället. Pågående för-
ändringar i nordliga ekosystem
har hittills underskattats.
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En djurägare anmälde veterinären
NN för felbehandling av sin häst i
samband med en stötvågsbehand-
ling. Veterinären bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Ägarens häst ådrog sig i december en
sträckning/låsning i ländryggen. Hästen
hade haft samma slags skada i februari
samma år och remitterades då till en
diplomerad equiterapeut. Den behand-
lades framgångsrikt under fem dagar
och blev snabbt återställd till tävlings-
form. I januari året efter var hästen åter
en vecka under behandling hos equitera-
peuten och var efter rehab/igångsättning
i strålande form. Hästen upplevdes senare
av sin massör som något spänd i länd-
muskulaturen och djurägaren bokade
tid hos veterinär NN för stötvågsbe-
handling den 27 februari. Ägaren berät-
tade att syftet med behandlingen var att
släppa och lindra på spänningar från
gluteus. Hästen hade fått samma
behandling tidigare och svarat positivt
på den. NN behandlade hästen i 40
minuter och uppgav att styrkan på stöt-
vågsmaskinen var inställd mellan 12
Hertz och 4–5 Bar. Djurägaren hade
inte deltagit vid stötvågsbehandling tidi-
gare och kunde därför inte utvärdera
behandlingens utförande.

Fyra dagar efter behandlingen longe-
rades hästen och var då märkbart stel.
Vid ridning den 4 mars reste sig hästen
vid två tillfällen och protesterade kraf-
tigt. Den var mycket stel och öm/spänd
i rygg, bog samt ländmuskler. Ägaren
ringde NN som sa att det vid sällsynta
tillfällen kan hända att hästar får den

reaktionen men att symtomen försvinner
tvärt på dag fem eller sex. Djurägaren
bad om journal med alla behandlade
muskelgrupper samt styrkan som
använts. Hästen var den 9 mars, tio
dagar efter behandlingen, halt och hade
ont i kroppen.

Djurägaren kontaktade i detta läge
två equiterapeuter och en specialiserad
hästveterinär som alla utför stötvågs-
behandlingar. Samtliga svarade att 40
minuter var för lång behandlingstid och
med alldeles för hårt tryck. Hästen
utsattes för onödigt lidande då maximalt
antal slag under en behandling ska vara
2 000 och djurägarens häst fick 28 800. 

Ägaren har ännu inte fått någon jour-
nal av NN och hon är ledsen och mår
dåligt för sin hästs skull som blev utsatt
för behandlingen och nu har ont överallt.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
NN utförde schockwave-behandling på
djurägarens häst för problem i länd- och
korsryggen samt höger bog. Hästen
hade stötvågsbehandlats av fysioterapeut
fyra veckor tidigare. Fysioterapeuten
rekommenderade en ny behandling då
hästen visade tilltagande allmän stelhet
och svårigheter att fatta vänster galopp.
Vid besöket den 27 februari var hästen
måttligt till kraftigt muskelspänd, för -
utom vänster bog och hals som var utan
anmärkning. Vid palpation utlöstes även
distinkt smärtreaktion från vänster SI-led
(sacroiliacaled). Vänster kors var sänkt
1–2 centimeter och vänster bakben var
1,5 cm kortare än höger bakben. NN
informerade djurägaren om att proble-
men vid ridning skulle återkomma inom
en snar framtid med enbart trigger-
punktsbehandling. Djurägaren ville
överlägga med sin equiterapeut om SI-
ledsproblematiken.

NN behandlade hästen på 30 punkter

med 2,5–4 Bar och totalt 28 000 mikro-
slag. Hästen upplevde behandlingen
som behaglig och de muskulära spas-
merna släppte på önskvärt sätt.

Enligt djurägaren blev hästen påtag-
ligt stel och halt efteråt. NN påtalade att
det kunde inträffa i sällsynta fall men att
symtomen skulle försvinna inom en
vecka. Djurägaren accepterade emeller-
tid inte någon behandlingsreaktion utan
kontaktade andra som utför schockwave-
behandling. Dessa hävdade att behand-
lingen maximalt fick omfatta 2 000 slag
totalt. 

NN fick inte någon möjlighet att
kontrollera hästen efter behandlingen
och det är då svårt att göra en bedöm-
ning om patientens status. Det förefaller
dock högst oklart om hästens symtom
var direkt orsakade av själva stötvågs -
behandlingen. Hästen hade, enligt djur -
ägaren, känts halt och stel i bakdelen,
framtung och velat resa sig. Detta kan
tyda på att SI-ledsproblematiken visuali-
serats fullt ut genom att det muskulära
försvaret hästen byggt upp eliminerats
av den utförda behandlingen. Hästen
kan även efter behandlingen skadat sig i
hagen.

NN bifogade behandlingsrekommen-
dationer som visar att någon övre gräns
på 2 000 slag inte existerar.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket överlät den veterinär-
medicinska bedömningen åt ansvars-
nämnden avseende veterinären NN.

SAKKUNNIGUTLÅTANDE
Ansvarsnämnden beslutade att inhämta
sakkunnigutlåtande från Anna Berg vid
Institutionen för anatomi, fysiologi och
biokemi, SLU, Uppsala.

Anna Berg kunde inte besvara frågan
om stötvågsbehandling av triggerpunkter

ansvarsärende

Ansvarsärende

Stötvågsbehandlade häst utan 
tillräcklig undersökning
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➤

Att driva företag – lönande råd för små företag
Föreläsare: Anders Andersson

Anders Andersson är journalist och erfaren föredragshål-
lare som är expert på privatekonomi och företagande. 
Han har grundat tidningen Driva Eget och sajten driva-
eget.se där han ger råd kring allt som rör företagets 
ekonomi.

I sin föreläsning ger han lönsamma och handfasta råd 
både för dig som driver företag och för dig som funderar 
på att starta eget. Han pratar om hur du hanterar juridik 
och ekonomi för att ditt företag ska nå ökad lönsamhet 
och tillväxt. 

Det här innehåller seminariet bland annat:

 företag.

 effektivaste strategi.

 risk.

Tid och plats

Läs mer och anmäl dig via:
www.saco.se/nyheter--debatt/kalender/, under respektive 
datum

Frågor om anmälan och innehåll

Välkommen!

Att driva företag
Har du koll på ekonomin och juridiken 
kring ditt företag? 

Saco bjuder in dig som är företagare eller funderar på att starta eget till ett seminarium. Seminariet 
är riktat bland annat till SVF-medlemmar och kostnadsfritt för dessa.

KOSTNADSFRITT

för SVF-medlem!

på häst bör anses som lege artis. Anled-
ningen är att det beror på hur man defi-
nierar begreppet lege artis. Definitionen
att patienten ”utreds och behandlas i
överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet” kan i praktiken
innebära allt från kravet att det enbart
finns en dokumenterad förklaringsme-
kanism, till att det finns ett fåtal veten-
skapliga artiklar av medelgod kvalitet
som påvisar effekt, till att det finns ett
flertal metaanalyser som visa positiv
effekt.

I det aktuella fallet bör man ta hänsyn
till två huvudsakliga faktorer: avsaknad
av studier vad gäller ”diagnostisering”
(dvs identifikation/lokalisation/värde-
ring) av triggerpunkter hos hästar samt
avsaknad av studier vad gäller effekten
av stötvågsbehandling på dessa trigger-
punkter.

Enligt den sakkunnigas kännedom
finns idag inga vetenskapliga studier som
beskriver vilken effekt stötvågsterapi

(ESWT) har vid behandling av specifik
triggerpunkt (TP) hos häst. Behand-
lingsförslag vad gäller ESWT på TP
finns bara beskrivet i informationsmate-
rial från dem som marknadsför och säl-
jer ESWT-utrustning. Det finns ingen
beprövad erfarenhet av ESWT på TP
hos häst.

Det finns enligt Anna Bergs kännedom
idag heller inga vetenskapliga studier
som validerat ”diagnostiseringen” (dvs
identifikation/lokalisation/värdering) av
TP hos häst. I ickevetenskaplig litteratur
förekommer behandlingsförslag med
triggerpunktsterapi (TPT) på häst. Det
är dock oklart om det finns någon
beprövad erfarenhet av TPT på häst.
Det finns enligt den sakkunnigas kän-
nedom idag inga samstämmiga veten-
skapliga studier som konkluderar vilken
effekt ESWT har vid behandling av
hästryggar. I ickevetenskaplig litteratur
beskrivs behandlingsförslag för ESWT
vid ryggproblem hos häst, framför allt

vid kissing spine och generella muskel-
problem. I de flesta av dessa fall behand-
las muskler generellt, dvs stimulering
sker över hela muskeln.

Anna Berg hade svårt att utifrån jour-
nalanteckningarna få en uppfattning om
den aktuella hästens hälsotillstånd innan
behandlingen påbörjades och vad
behandlaren baserat behandlingen på.
Att basera diagnos på att vänster kors var
1–2 cm sänkt och vänster bakben 1,5
cm kortare än det högra, ansåg hon inte
är tillrådligt utan objektiva mätmetoder.
Identifieringen av TP verkar ha utgått
från ett standardiserat schema på punk-
ter, istället för de kriterier som enligt lit-
teraturen är angivna för TPT.

Den sakkunnigas tolkning av journa-
len var att hästen behandlades på totalt
30 TP med totalt 28 000 pulser. Varje
punkt borde, om de behandlats lika, fått
knappt 1 000 impulser. Man bör notera
att det i litteraturen inte finns angivet
någon övre gräns för antal pulser per
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NYA GODKÄNDA VETERINÄR-
LÄKEMEDEL
Läkemedelsverket skickade den 11 januari
2016 ut information om de senaste nya
veterinärläkemedel som godkänts för den
svenska marknaden. Ett godkännande
innebär dock inte med säkerhet att 
preparatet kommer att marknadsföras 
i Sverige. Följande preparat godkändes
under december förra året:

URIN- OCH KÖNSORGAN SAMT 
KÖNSHORMONER
Velactis 
(kabergolin), för att underlätta/snabba på
sinläggning av mjölkkor.
Injektionsvätska, lösning.
Godkännande för nöt.
ATC-kod: QG02C B03

IMMUNOLOGISKA MEDEL
Coglapix
(actinobacillus-/haemophilusvaccin), 
för aktiv immunisering.
Injektionsvätska, suspension. 
Godkännande för gris.
ATC-kod: QI09A B07
Ny produkt innehållande Actinobacillus
pleuropneumoniae serotyp 1 och Actino-
bacillus pleuropneumoniae serotyp 2 som
uttrycker ApxI toxoid, ApxII toxoid och
ApxIII toxoid.

INFEKTIONSSJUKDOMAR
Rhemox vet 
(amoxicillin), för behandling av infektioner.
Pulver för användning i dricksvatten.
Godkännande för fjäderfä, gris.
ATC-kod: QJ01C A04
Rhemox vet är ett generikum till i Spanien
godkända Cebin Amoxiciliana 500.

RÖRELSEAPPARATEN
Novaquin 
(meloxikam) för att behandla inflamma-
tion och smärta.
Oral suspension.
Godkännande för häst.
ATC-kod: QM01A C06

Inflacam 
(meloxikam), för att behandla inflamma-
tion.
Granulat.
Godkännande för häst.
ATC-kod: QM01A C06 

Canicaral vet 
(carprofen), för behandling av inflamma-
tion och smärta.
Tablett.
Godkännande för hund.
ATC-kod: QM01A E91
Ny produkt innehållande den i Sverige
godkända substansen karprofen.

ANTIPARASITÄRA, INSEKTSDÖDANDE
OCH REPELLERANDE MEDEL
Effipro comp 
(fipronil, kombinationer), mot angrepp av
loppor och fästingar.
Spot-on, lösning.
Godkännande för hund.
ATC-kod: QP53A X65
Kombinationen av de aktiva substanserna
fipronil och pyriproxyfen ingår inte i något
i Sverige tidigare godkänt veterinärläke-
medel.

HORMONER, EXKL KÖNSHORMONER
Prednicortone vet
(prednisolon), för symtomatisk eller 
kompletterande behandling av inflamma-
toriska och immunmedierade sjukdomar.
Tablett.
Godkännande för hund och katt.
ATC: QH02A B06

ANTIPARASITÄRA, INSEKTSDÖDANDE
OCH REPELLERANDE MEDEL
Dinelix vet
(prazikvantel, kombinationer), för behand-
ling av blandinfektioner orsakade av
mask.
Filmdragerad tablett.
Godkännande för katt.
Dinelix vet är en duplikatprodukt till 
i Sverige godkända Cazitel.
ATC: QP52A A51

Voxical vet
(Prazikvantel, kombinationer), för behand-
ling av blandinfektioner orsakade av
mask.
Filmdragerad tablett. 
Godkännande för katt.
Voxical vet är en duplikatprodukt till 
i Sverige godkända Dinelix vet.
ATC: QP52A A51

➤ behandling av ryggmuskler men att
rekommenderade behandlingsprotokoll
ligger på mellan 500–1 500 pulser per
sida av hästen. En källa har uppgivit upp
till 5 000 pulser för ett större muskel -
område. Kliniker i USA som använder
ESWT vid ryggproblem hos häst anger
att man vanligen använder fokusbaserad
stötvågsterapi med 30 eller 60 mm pro-
ber (beroende på tjocklek på muskel),
energi 0,45–0,55 mJ/mm2 och mellan
400–3 000 impulser per sida för genera-
liserad ryggmuskelsmärta. I litteraturen
anges som biverkning efter behandling:
mindre blödningar i hud, svullnad och
smärta. Det finns studier som visar att
risken för vävnadsskador ökar med
ökande antal pulser och den energi som
avges. Behandlingen i aktuellt ärende
kan inte anses överensstämma med
vetenskap och beprövad erfarenhet sett
till hästens symtom och historik.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Djurägaren sökte upp veterinär NN för
att han skulle utföra stötvågsbehandling
på hennes häst. Innan en medicinsk
behandling påbörjas åligger det en vete-
rinär att utföra en ordentlig klinisk
undersökning av djuret och ställa en dia-
gnos som motiverar behandlingen. Den
undersökning NN utförde på hästen var
bristfällig och han ställde inte heller
någon diagnos innan behandlingen
inleddes. Detta har varit felaktigt.

I ärendet har ansvarsnämnden inhäm-
tat ett sakkunnigutlåtande. Utlåtandet är
mycket utförligt och den sammanfattande
bedömningen är att behandlingen i det
aktuella ärendet inte kan anses överens-
stämma med vetenskap och beprövad
erfarenhet sett till hästens symtom och
historik.  

Ansvarsnämnden anslöt sig till den
bedömning som den sakkunniga gjorde
och ansåg att veterinär NN agerat för-
sumligt i sin yrkesutövning. Försumlig-
heten är av allvarligt slag. Dessutom
noterade ansvarsnämnden att NN även
vid ett tidigare tillfälle tilldelats en erin-
ran av ansvarsnämnden bland annat på
grund av bristfällig undersökning av en
häst. Nämnden beslutade att NN skulle
tilldelas en disciplinpåföljd i form av en
varning.

JOHAN BECK-FRIIS

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

Från urhund till sällskaps-
hund 

Zoologiprofessorn Sverre Sjölander har 
i sin nya bok samlat de senaste årens
forskningsresultat om hundens härstam-
ning, men också sina egna erfarenheter
av såväl dingo och pariahund som 
tamhundar i hushållet. Han är välkänd 
som föredragshållare och författare (Vårt 
djuriska arv och Naturens budbärare).
Sina första läroår i etologi gjorde han
som assistent till nobelpristagaren Kon-
rad Lorenz, som inspirerade honom att
också intressera sig för människans första
husdjur. Många och långa resor runt jor-
den har fört honom i kontakt med hun-
dar i olika kulturer, särskilt med jordens
vanligaste hund, den halvvilda byrackan
eller pariahunden. 

I boken berättar Sjölander att paria-
hunden är alla tamhundars ursprung, en
liten nära släkting till vargen som levt
tillsammans med människan sedan tio-
tusentals år och anpassat sig till ett liv

med oss. En omfattande forskning under
senare år har gett nya och överraskande
inblickar i hundens beteende och vi har
dessutom fått lära oss mycket mer om
vargen, vilket på ett lättfattligt sätt 
sammanfattas i boken. DNA-studier på
vargar och hundar har kunnat besvara
många av gåtorna kring hundens här-
komst och utveckling. 

Boken beskriver hur hunden kan ha
utvecklats från sin vargförfader, hur den
har anslutit sig till människan, hur olika
hundraser har utvecklats (både till fördel
och till nackdel för hunden) och hur
mycket av vargen som fortfarande finns
hos människans bästa vän. Läsaren får
också en hel del humoristiska inblickar i
sitt eget beteende.

AV VÄRDE FÖR VETERINÄRER
Utifrån ett veterinärt perspektiv finns
det flera intressanta avsnitt. Sverre Sjö-
lander ägnar ett kapitel åt begreppet ras,
som han själv konstaterar är ett besvär-

ligt område. ”Har man sysslat med djur
hela sitt liv känner man en stor avsmak
för alla sönderavlade djur som männi-
skor skapat, utan hänsyn till hur de
kommer att fungera”, konstaterar zoolo-
giprofessorn. ”När man översatte ras-
stan darden för mops till svenska blev ’pro-
minent eyes’ lika med ’utstående ögon’”,
exemplifierar han. 

Andra intressanta kapitel handlar om
svält och fetma hos urhundar och säll-
skapshundar, om utveckling och meka-
nismer i hundens rangordningssystem,
om djurens känsloliv och t o m en
betraktelse av nutidens ”hundpratare”.
De djurpratare som säger sig läsa hun-
dens tankar per telefon är rena bluffar,
konstaterar han, men sedan finns det
djurpratare som faktiskt tror att de kan
läsa djurens tankar. De är istället duktiga
på att, medvetet eller omedvetet, läsa
hundarnas signaler. Sverre Sjölander ger
flera underhållande exempel där djur-
pratare varit övertygade om att de haft
tankeöverföring med djur men där
observerande zoologer kunnat förklara
vilka signaler djuren avgivit som sedan
tolkats på ett korrekt sätt av ”kommuni-
katören”. Dessa rationella förklaringar är
dock sällan uppskattade, ”de som tror på
saken kommer att göra det vad man än
säger”, konstaterar författaren lakoniskt.

Sverre Sjölanders bok är absolut av
värde att läsa för den smådjurpraktise-
rande veterinären, inte minst för att
bygga på sina kunskaper för de sidodis-
kussioner som ofta uppstår vid samtal
med djurägare. Andra grupper av veteri-
närer har säkert behållning av boken
också, både för att bättra på sin allmän-
bildning och som ren underhållning.

JOHAN BECK-FRIIS

❘ ❚ F A K T A

FRÅN URHUND TILL SÄLLSKAPSHUND

– EN ZOOLOGS FUNDERINGAR ÖVER

HUNDENS HISTORIA, BETEENDE

OCH PSYKOLOGI

FÖRFATTARE: Sverre Sjölander.

FÖRLAG: Bokförlaget Nya Doxa, 2015.

ANTAL SIDOR: 192, inga illustrationer.

PRIS: 179 kr + porto vid beställning
från www.adlibris.se

ISBN-NUMMER: 9789157806154

Veterinärer och forskare inom veterinärmedicin inbjuds härmed av SVS 
sektioner att lämna in sammandrag av forskningsresultat (abstract) till 
Veterinärkongressen 10–11 november 2016. Mer ingående information 

Presentera din forskning 
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR OCH DISKUSSION
På EKG 1 ses ventrikulära extraslag, VES (Figur 4). Dessa
karakteriseras av en oregelbunden rytm, ett QRS-komplex

som kommer för tidigt i rytmen och som oftast har ett
abnormt utseende av ökad amplitud och bredd. Eventuella
P-vågor som ses före extraslaget är av normal konfigura-

FIGUR 5. Holter-registrering med frekventa perioder av ventrikulära takykardier (gula pilar) med upp till 23 VES i följd. De flesta
Holter-program som används inom veterinärmedicinen utformades för humant bruk och programmet märker själv upp kom-
plexen som det tror är onormala, därav de olika färgerna som ses i kurvan. Dessa automatiska märkningar är oftast inte tillför -
litliga nog att användas inom veterinärmedicinen, t ex ses en episod av kammartakykardi uppmärkt som ljusblå, dvs artefakt.

FIGUR 4. Ventrikulärt extraslag markerat med röd pil. Extraslaget har en oregelbunden rytm, ett QRS-komplex som kommer för
tidigt i rytmen och ett abnormt utseende av ökad amplitud och bredd..
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tion och har inget samband med det onormala QRS-kom-
plexet.

Hunden behandlades initialt med mexiletin (Mexitil),
en så kallad klass I-antiarytmika, utan effekt på arytmin
varpå man kompletterade med atenolol (Tenormin), en
selektiv beta-1-blockerare. Denna verkade initialt ha
effekt och hunden gick hem på den insatta behandlingen.

Vid Holter-registrering som gjordes tio dagar senare
upptäcktes frekventa perioder av ventrikulära takykardier
(Figur 5, gula pilar) med upp till 23 VES i följd. Med ven-
trikulär takykardi, eller kammartakykardi, menas när tre
eller fler kammarextraslag kommer i följd. Hjärtfrekven-
sen är vanligtvis över 100 slag/minut och ofta relativt
regelbunden. Även här är QRS-komplexen ofta breda och
onormalt utformade. Eventuella P-vågor som ses har inget
samband med QRS-komplexen. 

Ventrikulära takykardier anses vara potentiellt allvarliga.
De åtföljs ofta av hypotension och samtidig hjärtsvikt.
Risken finns även att dessa övergår i kammarflimmer. 

På Figur 6 ses mycket frekvent förekommande supra-
ventrikulära extraslag (SVES), även kallade förmaksextra-
slag. De är i figuren delvis uppmärkta med röda pilar, och
de varvas med likadana kammartakykardier som sågs tidi-
gare. SVES kännetecknas av en för tidig P-våg som oftast
(men inte alltid) följs av ett QRS-komplex som för det
mesta har normalt utseende. Om den för tidiga P-vågen

kommer alltför tidigt är kammaren fortfarande refraktär
(icke repolariserad) och QRS-komplexet uteblir.

Ett SVES följs vanligen av en ”icke-kompensatorisk
paus”, vilket innebär att R–R-intervallet mellan de två
normala sinuskomplexen före och efter SVESet är mindre
än R–R-intervallet mellan tre normala sinuskomplex.
Detta beror på att den ektopiska impulsen som utlöser ett
slag från sinusknutan ”nollställer” denna och en ny impuls
tar så vid.

Hos den aktuella hunden byttes atenololet mot det mer
potenta sotalol (Sotalol/Sotacor), ett antiarytmika som
både är betablockerande och som förlänger aktionspoten-
tialens duration. Behandlingen med mexiletin fortsattes
parallellt med detta.

På ett förnyat Holter-EKG 14 dagar senare sågs en för-
bättring av arytmierna och hunden var symtomfri under
en längre period, men avled plötsligt hemma nattetid nio
månader senare.

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

FIGUR 6. Mycket frekvent förekommande supraventrikulära extraslag (SVES) där några är uppmärkta med röda pilar. SVES känne-
tecknas av en för tidig P-våg som oftast (men inte alltid) följs av ett QRS-komplex som för det mesta har normalt utseende.
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IN MEMORIAM

Sivert Graff till minne
Veterinär Sivert Graff (född Karlsson)
avled oväntat den 25 oktober 2015 efter
hastigt insjuknande i en ålder av 62 år.
Han sörjs närmast av sin hustru Marie
och sina döttrar Sofia, Emma och
Johanna. 

Sivert föddes i Vimmerby 1953, blev
student i Hultsfred 1972 och avlade
veterinärexamen 1977. I sitt tidigare
äktenskap med veterinär Lena Bjur-
ström antog han hennes efternamn och
därefter namnet Graff. Han blev efter
diverse veterinärvikariat assistent vid
institutionen för patologi på SLU
1979–1984. Efter det var han huvud-
sakligen verksam som toxikologisk pato-
log inom läkemedelsindustrin, först på
Pharmacia i Uppsala 1984–1991 och
sedan vid dåvarande Astra, senare Astra-

Zeneca, i Södertälje, fram till avveck-
lingen av forskningsverksamheten där
2012. Sivert var även en av initiativta-
garna till patologilaboratoriet BioVet AB

där han fungerade som
arbetande delägare från
1983 till sin bortgång. 

Utöver sitt arbete
med undervisning och
diagnostik kom han vid
institutionen för pato-
logi att ingå som dok-
torand i en forskar-
grupp inom området
stressrelaterade skador 
i myokard och skelett-
muskulatur hos grisar.
Sivert disputerade 1995
för veterinärmedicine
doktorsexa men med av -
 handlingen ”The por  -
cine stress syndrome.
An experimental study”.

Han blev även Diplomate of the Euro-
pean College of Veterinary Pathologists
(ECVP).

Rekryteringen av Sivert till det toxi -
kologiska laboratoriet vid dåvarande AB
Astra 1991 ansågs vara strategiskt viktig,
både med tanke på hans kunskapsprofil
och den stora projektexpansion som
skedde då. Detta visade sig vara en helt
korrekt bedömning. Siverts gärning som
toxpatolog i en industriell miljö kom att
präglas av såväl vetenskaplig bredd som
stort engagemang. Många, både svenska
och internationella, projekt fick nytta av
hans slutsatser och kunde därmed drivas
framåt. Sivert var den borne entrepre -
nören med ett brinnande IT-intresse och
saknade aldrig idéer och uppslag till nya
projekt. Förutom att verka operativt tog
han naturligt på sig det internationella
ledarskapet för implementeringen av
informationssystemet ”Toxpath” i Sverige,
England och USA. Detta blev ett omfat-
tande arbete som han skötte på bästa
tänkbara sätt. 

Sivert hade förmånen att under en
lång följd av år som patolog på BioVet få
uppleva företagets utveckling, från de
första stapplande stegen till ett lands -
täckande laboratorium inom diagnostisk
patologi för häst- och smådjurssjukvår-
den. Han insåg på ett tidigt stadium
betydelsen av datorisering i verksamhe-
ten. Detta ledde bland annat till skapan-
det av ett väl fungerande diagnosregister
som flitigt kunnat utnyttjas i kunskaps-
uppbyggande syfte, inte minst av kli-
niskt verksamma veterinärer. Efter att ha

Ordinarie föreningsstämma 
MED SEMINARIUM I FÖRETAGANDE

15–16 april 2016
lunch fredag – kl 16 lördag

Hotell Arken & Art Garden Spa, Göteborg 
 

SEMINARIUM
för mindre veterinärföretagare om kundservice, svåra kunder, för- och 

nackdelar för småföretagare och ”burnout”/depression inom veterinärkåren.

Caroline Bäck
är utbildad veterinär och erfaren chef och ledare inom olika veterinära 

verksamheter och har genomfört seminarier i över 20 år.

Kursavgiften är ca 600 kr + moms för FVF-medlemmar. Logikostnaden 
-

dagen med tillgång till spa för en reducerad kostnad. FVF-medlem får 
även löpande information i medlemsmail.

För anmälan och frågor: johanna.habbe@spray.se

Mer information i kommande nummer av SVT samt på hemsidan.
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lämnat läkemedelsindustrin gick han
från en deltidssyssla till att arbeta heltid
på företaget där han då också var dess
VD. Han använde även sin kompetens
inom toxikologisk patologi för snitt-
nings- och bedömningsuppdrag av stu-
dier på försöksdjur från företag inom
bioteknik och läkemedelsindustri. 

Privat var Sivert en i hög grad närva-
rande familjefar som aldrig försummade
kontakten med de tre döttrarna. Han
hade många intressen och var lika hem-
ma  stadd på golfbanan som i Lidingölop-

pet, fjällvärlden, motorbåten, trädgårdens
skötsel och föräldragården i småländska
Frödinge. Hans angenäma personlighet,
höga arbetsförmåga och stora lojalitet
gjorde honom i alla sammanhang till en
omvittnat mycket omtyckt arbetskam-
rat. Skulle problem lösas skydde han all-
tid striden till förmån för ett lugnt och
konstruktivt resonerande tonläge. 

Våra tankar går självfallet till hans
närmaste, främst hustrun Marie och
döttrarna. Vi är också ett stort antal kol-
leger som uppriktigt saknar en verkligt

godhjärtad människa. Genom sin lite
annorlunda karriär blev han en tydlig
ambassadör när det gällde att visa hur
brett vår yrkeskår kan använda sina kun-
skaper i arbetslivet. 

Sivert, du försvann på tok för tidigt
från oss – vi saknar ditt glada leende och
varma hjärta. 

Stina Ekman
Lennart Jönsson
Ronny Lindberg

Sven Reiland
Christer Säfholm

TIDSSCHEMA

Sjukdomar hos hund och katt
Sista inlämningsdag för examensarbeten 28 mars 2016
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten 8 aug 2016
Sista anmälningsdag för examination 2017 (inklusive 21 nov 2016 
samtliga nödvändiga underlag) 
Examination 2017 9–10 feb 2017

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten 15 aug 2016
Sista anmälningsdag för examination 2017 (inklusive 28 nov 2016
samtliga nödvändiga underlag) 
Examination 2017 9–10 mars 2017

AVGIFTER (exklusive moms)

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

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

Samnordisk utbildning i diagnostik av ärftligt betingade  
ögonsjukdomar hos hund och katt:
Inträdesavgift 11 280:–
Slidetestavgift 10 000:–
Examinationsavgift 15 000:–

ÖVRIGA PROGRAM

För information om övriga program, kontakta SVFs kansli, kansli@svf.se. 

INFÖR GRANSKNING AV EXAMENSARBETEN 2016

www.svf.se 
under Sällskapet/Specialistutbildningar steg 1/Sidoutbildning, skriftligt 
arbete. ESK vill framhålla vikten av att det skriftliga examensarbetet som 
insänds är i färdigt skick enligt instruktionerna. 

I fall gällande hänvisning av bokavsnitt ska kopia på avsnitten som an-

Det är viktigt att aspiranten håller sig till kravet att följebrevet med förkla-
ring av ändringar även ska skickas in tillsammans med det reviderade 
arbetet vid andra granskningsomgången.

OBS! Arbeten som inte uppfyller dessa grundkrav kommer att returneras 
utan någon åtgärd. Arbetet skickas, efter handledarens godkännande, 

och meddela att arbetet är godkänt via e-post till samma adress.

Tidsschema, avgifter och 
granskning av examensarbeten 
för specialistutbildningsprogrammen 2016 och 2017

SVS vill uppmana alla aspiranter och handledare i programmen att 
hålla sina e-postadresser uppdaterade.  

Maila till: vasso.norlund@svf.se

Bevaka också SVFs hemsida för information, uppdateringar och 
ändringar av instruktioner gällande specialistutbildningsprogrammen.

Vid frågor om programmen: 
Kontakta SVFs kansli via e-post vasso.norlund@svf.se

12 400
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IN MEMORIAM

Lars-Erik Ullberg till minne
Lars-Erik Ullberg avled den 11 december
2015 vid 85 års ålder. Närmast sörjande
är hustrun Eira och döttrarna Charlotte
och Åse med familjer. 

Lars-Erik föddes och växte upp på det
optimala stället för en hästpraktiker,
nämligen Wången. Där var hans far 
förvaltare under 35 års tid och hans 
mor ansvarade för pensionatet. Lars-Erik
gladdes mycket åt den utveckling som
Wången genomgått. Till minne av
honom har nu en minnesfond instiftats
som ska stötta elever på skolan. 

Under ungdomsåren vistades alla häst-
 veterinärers favoritkonstnär Acke Åslund
på Wången. Detta har resulterat i att
väggarna i Lars-Eriks arbetsrum är fyllda
från golv till tak av Åslunds konst. På flera
av teckningarna kan man se gossen Lars-
Erik på slädar förspända nordsvenskar. 

Han tog studentexamen i Östersund
1951 och blev färdig veterinär 1960 vid
Kungliga Veterinärhögskolan. Därefter

tjänstgjorde han under flera år
vid Institutionen för obstetrik
och gynekologi. I tjänsten in -
gick bland annat sjukresor på
ambulatoriska kliniken. Med
viss fasa minns man fortfarande
jämtlänningens framfart bakom
ratten på småvägar i distriktet.
Detta gällde dock bara resor 
till ladugårdar. När vi däremot
besökte stallar och stuterier gick
det i snigelfart för då satt Lars-
Erik bakåtvänd bakom ratten
och underhöll oss kandidater
med snack om hästar, företrä-
desvis travhästar.

Under en tid gav han sig i kast
med vetenskaplig verksamhet.
Denna bedrev han på Institutio-
nen för medicin och ämnet var
hjärtsjukdomar hos häst. Som

den borne praktiker Lars-Erik var ägnade
han därefter resten av sin aktiva tid åt
halta hästar och stuteriverksamhet i pri-
vat regi. Hans gedigna kliniska kunska-
per och hans seriösa sätt att arbeta spred
sig bland travtränarna. Det resulterade i
att han så småningom bedrev verksam-
het hos de flesta av Solvallas större trä-
nare. På sin gård i Vassunda tog han
även emot travhästar från hästägare runt
om i landet. Efter klinisk undersökning
och lagda anestesier satte han sig själv
upp i sulkyn för utvärdering med kör-
prov på sin rakbana. 

Lars-Erik ingav respekt. Bland häst-
skötare tilltalades han doktor Ullberg.
På hans tid var det obligatoriskt med
konvalescens efter behandling. Skadorna
skulle läka av. Ingen vågade bryta mot
detta. Han kunde ställa diagnoser som
ingen annan, vilket resulterade i att häs-
tar efter operation kunde starta i Elit-
lopp och vinna dessa.

Han födde upp och ägde själv många
kapabla hästar som Vamp, Tapto och
Dekoll men allra bäst minns vi ett sto
som han importerade från USA vid
namn Firelight. 

Vi kommer alltid att sakna Lars-Eriks
vänfasthet liksom alla trevliga kongress-
resor som vi gjort runt hela jorden och
de traditionella julbord som vi ätit till-
sammans till ”Tufves minne”. 

Ragnar Svanholm
Lars Audell

Christer Källberg

Ordinarie fullmäktigemöte
Sveriges Veterinärförbund
måndagen den 30 maj 2016 

Stockholm

Motioner senast 18 april 2016
Enligt förbundsstadgarna ska motion, som väcks av förening, sektion eller 
förbundsmedlem, ha inkommit till förbundsstyrelsen, Sveriges Veterinär-
förbund, Box 12 709, 112 94 Stockholm senast sex veckor före mötet, dvs 
se nast måndagen den 18 april 2016. Motion inkommen därefter tas inte 
upp för beslut av fullmäktige.

Ni som är valda fullmäktigeledamöter för 2016
– boka in i era almanackor redan nu!
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I skrivande stund är det
nya året bara några
timmar gammalt.
Bland veterinärstu-
denterna blandas

champagneglas och
nyårsklänningar med

kurslitteratur. För många av oss är näm -
ligen årets första utmaning en tenta.

OCH FLER UTMANINGAR VÄNTAR. Överst på
styrelsens att-göra-lista står att lämna in kår -
status ansökan, något som ska göras vart tredje
år och det nu alltså är dags för. Det är med
skräckblandad förtjusning (där förtjusningen
överväger skräcken mångdubbelt) jag förbere-
der mig för att hugga tag i detta och allt annat
som kåråret har att bjuda. 

2015 års kårfunktionärer har skött sina
uppdrag på ett alldeles utomordentligt sätt.
Vi som nu tagit över stafettpinnen är mer än
redo att fortsätta arbetet med allt från nya
studieordningar till sittningar och hundgårdar. På årsmötet 
i början av december förra året fylldes post efter post med 
ivriga studenter, det är inget tvivel om att eldsjälar är något det
finns gott om här på världens bästa kår.

När jag läste igenom listan på samtliga invalda kunde jag
med glädje konstatera att på nästan var femte post sitter en
djursjukskötarstudent. Och som om inte det vore nog har
VMFs doktorandråd gjort en nystart och valt in en fulltalig
styrelse. 2016 kan inte bli annat än bra. 

Ja, snart är vårterminen i full gång innan man vet ordet av.
För oss femmor väntar de valbara djurslagskurserna. Liksom
tidigare år var trycket högst på smådjur och häst, och alla fick
inte sitt förstahandsval. Vi i Believet blir dock de sista som
läser djurslagskurserna efter detta system – fram till att den nya
studieordningen träder i kraft kommer de yngre årskurserna
att läsa efter en efterlängtad övergångslösning. För fyrorna
innebär vårterminen det fantastiska steget ut på kliniken, efter
åratal av teori och övningar blir det hands on med riktiga 
patienter. Treorna har ett kandidatarbete framför sig, tvåorna

kommer att gräva ner sig i speciell patologi och amöborna får
lära sig om organens struktur och funktion. Årskursövergri-
pande arbetas det med att få till en riktigt bra näringslivsdag i
början av februari. Samtidigt är DSS (djursjukskötar)-treorna
i full gång med att planera sin första examen här i Uppsala,
visst är det spännande när nya traditioner skapas.

Medan de flesta av oss laddar för ett nytt år som studenter
och kåraktiva är det en årskurs som laddar för något annat.
Yrkeslivet. Legitimationen. Verkligheten. Ryktet säger att livet
som nyutexaminerad veterinär är ganska tufft, men jag hyser
inga tvivel om att Veterator kommer att fixa det galant. De är
ju trots allt stutis självutnämnda superhjältar, och kända för
sina fina tentaresultat. Sällan har Stutis skådat en så kaxig (i
ordets positiva bemärkelse, såklart) klass som denna. Kåren
önskar alla veteratorer ett stort lycka till och vi hoppas att ni
kommer och hälsar på oss i vårt fina, röda kårhus ibland.

IDA BRANDT

ordförande VMF 2016

FO
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T

FRÅN STUDENTERNA

Bland fyrverkerier och tentaplugg

Ida Brandt, här med sin hund Eddie, tar över som ordförande i VMF 2016. 
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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 5
4/2 -16. HUND ELLER KATT MED OTIT? 
KURS I ÖRONSJUKDOMAR HOS HUND OCH KATT,
Örebro. Arr: Dr Baddaky, Swevet. 
Info: Ida Valentin, 0705-14 29 00,
www.swevet.se under fliken utbildning.

5–6/2 -16. SVS HÄSTSEKTIONS VINTERKURS

”SILLY WALKS” – ORTHOPEDIC OR NEUROLOGI-
CAL?, Göteborg. Arr: SVS Hästsektion.
Info: www.vinterkurs.se

v 6
9/2 -16. ”MED HUD OCH HÅR” – GRUNDLÄG-
GANDE DERMATOLOGI, Hunnebostrand.
Arr: Dr Baddaky, Swevet. 
Info: Ida Valentin, 0705-14 29 00,
www.swevet.se under fliken utbildning.

10/2 -16. ”MED HUD OCH HÅR” – GRUNDLÄG-
GANDE DERMATOLOGI, Malmö. 
Arr: Dr Baddaky, Swevet. 
Info: Ida Valentin, 0705-14 29 00,
www.swevet.se under fliken utbildning.

10/2 -16. SEMINARIUM STREPTOCOCCUS

AGALACTIAE-MASTIT HOS MJÖLKKOR – ETT

NYGAMMALT PROBLEM, SVA, Uppsala. 
Arr: SVA, Växa Sverige. 
Info & anmälan: ylva.persson@sva.se

v 7
15–19/2 -16. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION, HÄST, Uppsala. Arr: KV, Uppsala.
Info: susanne.pettersson@slu.se

19–20/2 -16. KURS ADVANCES IN EQUINE

ORTHOPAEDIC THERAPIES, Helsingborg. 
Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=227

NY 20/2 -16. KURS SKÖTSEL AV OCH KLINISKT

ARBETE MED REPTILER, Ultuna, Uppsala.
Arr: Vexotic. Info: www.vexotic.se

20–21/2 -16. HUND- OCH KATTANDVÅRD,
GRUNDKURS, Stockholm. Arr: KRUUSE 
i samarbete med Hedvig Armerén. 
Info & anmälan: www.kruuse.com eller

Carolin Johansson, marknadskoordi-
nator KRUUSE, 0701-016728, 
carolin.johansson@kruuse.com

v 8
23–25/2 -16. ORAL KIRURGI – TRAUMA DEL I,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

NY 25/2 -16. NY SOM CHEF, Göteborg.
Arr: Saco. Info: www.saco.se/
nyheter--debatt/kalender/

NY 25/2 -16. ATT DRIVA FÖRETAG, Göteborg.
Arr: Saco. Info: www.saco.se/
nyheter--debatt/ kalender/

v 9
3–4/3 -16. HEMATOLOGI, Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

4/3 -16. KURS HJÄRTFEL HOS HUND OCH KATT,
DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING, Sundsvall.
Arr: Clarence Kvart. 
Info: clarence@kvart.com, 
070-592 53 52

v 10
7–8/3 -16. DJURTANDSKÖTERSKAN DEL I,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

NY 10/3 -16. NY SOM CHEF, Uppsala. 
Arr: Saco. Info: www.saco.se/
nyheter--debatt/ kalender/

11–12/3 -16. FÖRELÄSNING VISUAL OPTICS

MED RETINOSKOPI WETLAB, Sigtuna. 
Arr: SSVO och Ögonpanelen. 
Info: www.ssvo.se 

11–12/3 -16. RÖNTGENTEKNIK HÄST, FÖRDJUP-
NING, Helsingborg. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

v 11
14–15/3 -16. DENTAL RÖNTGENTEKNIK,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

14–15/3 -16. FAKTA & FÖRDOMAR OM

HUND- & KATTMAT (DEL 2), Knivsta. 
Arr: Sallander Pet Diet, Exercise &
Health AB. Info och anmälan: 
www.sallanderconsulting.com

NY 16/3 -16. ATT DRIVA FÖRETAG, Uppsala.
Arr: Saco. Info: www.saco.se/
nyheter--debatt/ kalender/

17–18/3 -16. HJÄRT- & LUFTVÄGSSJUKDOMAR

MED FOKUS PÅ AKUTA TILLSTÅND, Knivsta.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

NY 17–18/3 -16. FUNDAMENTALS OF

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

19–20/3 -16. EXTRAKTIONKURS, HUND- OCH

KATTANDVÅRD, FORTSÄTTNINGSKURS, 
Stockholm. Arr: KRUUSE i samarbete
med Hedvig Armerén. 
Info & anmälan: www.kruuse.com eller
Carolin Johansson, marknadskoordi-
nator KRUUSE, 0701-016728, 
carolin.johansson@kruuse.com

v 13
2–3/4 -16. EXTRAKTIONKURS, HUND- OCH

KATTANDVÅRD, FORTSÄTTNINGSKURS,
Stockholm. Arr: KRUUSE i samarbete
med Hedvig Armerén. 
Info & anmälan: www.kruuse.com eller
Carolin Johansson, marknadskoordi-
nator KRUUSE, 0701-016728, 
carolin.johansson@kruuse.com

v 14
NY 7/4 -16. NY SOM CHEF, Linköping. 
Arr: Saco. Info: www.saco.se/
nyheter--debatt/ kalender/

NY 7/4 -16. ATT DRIVA FÖRETAG, Linköping.
Arr: Saco. Info: www.saco.se/
nyheter--debatt/ kalender/

8–10/4 -16. FÖRELÄSNINGAR I AKUTKIRURGI

PÅ HUND OCH KATT, Visby. Arr: Skalpellen.
Info: www.skalpellen.se,
sune.jerre@telia.com 

9/4 -16. WORKSHOP BEDÖMNING AV HJÄRT-
LJUD/BLÅSLJUD/ARYTMIER HOS SMÅDJUR OCH

HÄST, Åre. Arr: Clarence Kvart. 
Info: clarence@kvart.com, 
070-592 53 52 

v 15
NY 15–16/4 -16. SEMINARIUM I FÖRETAGANDE

FÖR MINDRE VETERINÄRFÖRETAGARE I SAMBAND

MED FVFS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA,
Göteborg. 
Arr: Företagande veterinärers förening
(FVF). Info: www.svf.se/sv/FVF/ 
(se annons i denna tidning)

v 16
NY 21/4 -16. NY SOM CHEF, Karlstad. 
Arr: Saco. Info: www.saco.se/
nyheter--debatt/ kalender/

NY 21/4 -16. ATT DRIVA FÖRETAG, Karlstad.
Arr: Saco. Info: www.saco.se/
nyheter--debatt/ kalender/

22–24/4 -16. VETA–DAGARNA – TEMA KATT,
Stockholm. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 17
25–27/4 -16. ENDODONTI DEL I, Halmstad.
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Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

9–10/5 -16. DJURTANDSKÖTERSKAN DEL II,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

v 19
9–10/5 -16. SAMBAND MELLAN KOST OCH

MOTION OCH VISSA SJUKDOMAR FÖR HUND

& KATT (DEL 3), Knivsta. 
Arr: Sallander Pet Diet, Exercise &
Health AB. Info och anmälan: 
www.sallanderconsulting.com

12–13/5 -16. ULTRALJUD GRUNDLÄGGANDE

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

12–14/5 -16. EXTRAKTIONSKURS, Halmstad.
Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

13–14/5 -16. SÅRVÅRD GRUND, Göteborg.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 24
13–17/6 -16. DENTISTRY DEL I, Halmstad.
Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

v 32
13/8 -16. KURS HJÄRTFEL HOS HUND OCH

KATT, DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING, 
Göteborg. Arr: Clarence Kvart. 
Info: clarence@kvart.com, 
070-592 53 52

v 34
26–28/8 -16. ORAL KIRURGI – ONKOLOGI,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

v 37
NY 12–13/9 -16. DJURTANDSKÖTERSKAN

DEL III, Halmstad. 
Arr: Accesia Academy. 
Info: http://accesia.se/events,
info@accesia.se, 035-397 97

NY 15–16/9 -16. KIRURGI I ÖRON, NOS,
SVALG OCH HALS, Halmstad. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

16–17/9 -16. KURS EQUINE HINDLIMB LAME-
NESS DIAGNOSTICS & THERAPY, Helsingborg.
Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=236

NY 17/9 -16 (ÄNDRAT DATUM FRÅN 10/9).
KURS HJÄRTFEL HOS HUND OCH KATT,
DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING, Knivsta. 
Arr: Clarence Kvart. 
Info: clarence@kvart.com, 
070-592 53 52 
(se annons i SVT 1/2016)

v 39
28/9–1/10 -16. KURS I HJÄRTSJUKDOMAR

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

v 41
14–15/10 -16. KURS ORTHOPEDIC AND RESPI-
RATORY POOR PERFORMANCE & REHABILITATION

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

v 43
29/10 -16. KURS HJÄRTFEL HOS HUND

OCH KATT, DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING,
Kolmården. Arr: Clarence Kvart. 
Info: clarence@kvart.com, 
070-592 53 52

v 45
10–11/11 -16. VETERINÄRKONGRESSEN, 
Uppsala. Arr: SVS och SVF. 
Info: Vasso Norlund, SVF, 
08-545 558 27, 
vasso.norlund@svf.se

INTERNATIONELLA

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

v 8
26–28/2 -16. EQUINE REPRODUCTION DAYS,
Cloppenburg och Lüsche, Tyskland.
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com/
conferencescourses/

v 9
2–6/3 -16. BASIC COURSE IN VETERINARY ACU-
PUNCTURE, SESSION III, Ålborg, Danmark.
Arr: Nordisk veterinær akupunktur 
selskab. Info: www.novas.dk, 
Kim Samuelsen, mr.kim@mail.dk

v 10
NY 9–11/3 -16. NORWEGIAN VETERINARY

CONFERENCE – VETERINÆRDAGENE 2016,
Scandic Hamar hotell, Norge. 
Arr: Den norske veterinærforening.
Info: http://dnv.ems123.no/
Vetdagene2016/hjem.cfm

11–13/3 -16. APPLIED CARDIOLOGY IN EQUINE

PRACTICE, Grosshartpenning, Tyskland.
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com/
conferencescourses/

v 14
8–9/4 -16. KURS EQUINE HINDLIMB LAMENESS

DIAGNOSTICS & THERAPY, Århus, Danmark.
Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=231

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

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

v 16
22–23/4 -16. KURS ORTHOPEDIC AND RESPI-
RATORY POOR PERFORMANCE & REHABILITATION

OF THE SPORTS HORSE, Oslo, Norge. 
Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=232

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

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

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

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

v 24
15–18/6 -16. EUROPEAN WORKSHOP ON EQUINE

NUTRITION (EWEN), Dijon, Frankrike.
Info: www.ewen2016.com

v 25
23/6 -15. UFAW ANIMAL WELFARE CONFE-
RENCE, York, Storbritannien. 
Info: Dr Stephen Wickens,
wickens@ufaw.org.uk, 
telefon +44 (0) 1582 831818,
www.ufaw.org.uk

NY 24–27/6 -16. EQUINE MUSCULOSKELETAL

ULTRASOUND DAYS, Bingen & Waldalges-
heim, Tyskland. 
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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 
TORKEL EKMAN 070-375 99 42
LOTTA HOFVERBERG 073-151 22 50
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
LOTTA MÖLLER 073-964 20 78
LARS-ERIK STABERG 070-438 98 78

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
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
TORKEL EKMAN

Vice ordförande
SUSANNA STERNBERG LEWERIN

ERIKA CHENAIS

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

KARIN SANDSTEDT

ULRIKA WINDAHL

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN SANDSTEDT

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
ANNA OHLSON

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
ANETTE GRAF EDLING

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
ELINA ÅSBJER

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
ULRIKA WINDAHL

Sekreterare 
ANNA LINDGREN
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➤ Info: contact@agpferd.de,
www.agpferd.com

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

OF ANIMAL REPRODUCTION, ICAR, Tours,
Frankrike. Info: www.icar2016.org

v 28
16–22/7 -16. AAZV/EAZWV/IZW 
CONFERENCE, Atlanta, GA, USA. 
Info: www.aazv.org

v 34
23–26/8 -16. EIGHTH INTERNATIONAL CONFE-
RENCE ON ANTIMICROBIAL AGENTS IN VETERINARY

MEDICINE (AAVM), Budapest, Ungern. 
Info: aavm@target-conferences.com,
www.aavm2016.com 

v 37
15–17/9 -16. THE ESVN-ECVN 29TH

ANNUAL SYMPOSIUM OF VETERINARY NEURO-
LOGY 2016, Edinburgh, UK. 
Info: www.vetneuro2016.com

v 40
7–8/10 -16. KURS ADVANCES IN EQUINE

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

Veterinärförbundet växer
❘❙❚ Enligt färska siffror från veterinärför-
bundets medlemsstatistik den 31 decem-
ber 2015 är förbundets totala medlemsan-
tal nu 3 288 personer, en ökning med 2,8
procent (91 medlemmar) sedan föregående
årsskifte. Antalet yrkesverksamma med-
lemmar har ökat med 2,4 procent (57 per-
soner) till 2 422 och icke yrkesverksamma
har ökat med 4,1 procent (34 personer) 
till 866. 

Av de 866 icke verksamma medlem-
marna var 191 studerande (+14 studenter
eller +7 procent sedan året innan) och 587
pensionärer (+18 personer eller +3 pro-
cent). 

Könsfördelningen hos de 2 422 yrkes-
verksamma medlemmarna ändrade sig
mot en ökad kvinnodominans. Av de
yrkesverksamma är 519 män (21 procent)
och 1 903 kvinnor (79 procent). Totalt är

idag 30 procent av förbundets medlem-
mar män och 70 procent kvinnor. ■

❘ ❙❚ noterat
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Veterinärförbundet fortsätter att växa och
70 procent av förbundets medlemmar är
kvinnor.
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Pricken över i

DET VAR PÅ CAPRI vi mötte varandra, jag minns det än som
det vore igår …

For det genom skallen på Luffaren, hur det nu gick till när
det dök upp. En gammal 1940- eller 50-talsschlager. Den
sjöngs av en namne till Luffarens alias bror. Sångaren var en
smörsångare som var mäkta populär innan andra världskriget.
En dag i direktsändning i radion lär han ha sagt: ”Nu ska jag
sjunga så att kärringjävlarna gråter i stugorna”. Han visste inte
att han låg ute i sändning. Hans popularitet minskade avse-
värt efter denna incidens. 

Vad har nu detta med pricken över i att göra? Inte mycket,
mer än att i både Veterinär och Capri finns det ett i med en
prick över.  

Luffaren är pensionär sedan länge men han har kvar ett
uppdrag åt sektionen Veterinär Folkhälsa. Han är tv (tills
vidare) ordförande i Redaktionsutskottet för veterinärtid-
ningen, det som fordom hette Redaktionskommittén. I sam-
band med namnbytet skrevs en ny instruktion för Redak-
tionsutskottet och i den framgår att veterinärförbundets 
styrelse ska utse Redaktionsutskottets ordförande. Styrelsen
har fortfarande inte tänkt färdigt i denna fråga och eftersom
Luffaren var ordförande i Redaktionskommittén så har han
fortsatt som tv ordförande i utskottet. Tilläggas bör att Luffa-
ren tycker att detta uppdrag är ett av de trevligaste uppdrag

han har haft och fan vet om inte utskottet har gjort lite nytta
också.

Utskottets höstmöte var förlagt till Tandläkartidningen och
efter det att utskottet träffat chefredaktören för denna tidning
och lyssnat och tagit till sig vad denne erfarna tidningsman
hade att säga så blev det tid för ordinarie möte. Det proffsiga
omslaget på tandläkarnas tidning beundrades särskilt och
bland annat lade utskottet märke till att rubriken på omslaget
”Tandläkartidningen” skiftade i färg och anpassades därmed
till bilden på omslaget.

Det där var grejer det, tyckte utskottet, men skulle idén
anammas rätt av? Det hade stått veterinärtidningen i svart
mot ljus bakgrund i evärdliga tider på medlemsbladet.

Det bestämdes att denna förändring skulle det sugas på ett
tag. Då kom ett ljushuvud i utskottet på att vi kan väl ändra
på färgen på pricken över i:et i ”Veterinär” till att börja med.
Med jubel antogs förslaget.

Om nu någon av kollegerna i landet till äventyrs råkar läsa
det här undrar Luffaren om inte denna person, när hon/han
bryter förseglingen till nästa nummer av veterinärtidningen,
lägger märke till färgen på pricken över i. Man kan nästan
säga att det har blivit pricken över i på omslaget till tidningen.

ANDERS ”LUFFAREN” SANDBERG
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Prenumerationspris 2016
Sverige: 1 310 kronor + moms.
Europa: 1 660 kronor + moms i EU.
Utanför Europa: 1 810 kronor.

Medlemmar i veterinärförbundet har 450 kronor 
i rabatt.
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Avlidna

VMD CARLOS CONCHA BASCUÑAN avled
den 2 januari 2016. Han föddes i 1937
i Talca, Chile, tog veterinärexamen 1964
och ”licenciado” 1965 vid Universidad
de Chile. Efter examen anställdes han
som universitetslärare vid veterinärme-
dicinska fakulteten på samma universi-
tet. Han kom till Sverige 1973 och blev
1974 Fellow of the Royal Veterinary
College, Sweden (FRVC) som följdes av
MSc 1986 och doktorsexamen 2001.
1975 började han på SVA vid mastit -
laboratoriet. Bortsett från två perioder av
tjänstledighet (1980–1982, 1988–1990)
för biståndprojekt i Moçambique, stan-
nade han på SVA till sin pensionering

2002. Därefter återvände han till Chile
för olika veterinärmedicinska uppdrag.
En längre ”in memoriam” följer i nästa
nummer av tidningen.

F d universitetslektor CLAES NYDAHL avled
den 20 december 2015. Han föddes
1954 i Stockholm och tog veterinärexa -
men 1980. Han anställdes som assistent
vid institutionen för husdjurshygien vid
SLU 1981 och därefter innehade han
diverse vikariat fram till 1983. Mellan
1981 och 1989 var han privatpraktise-
rande hästveterinär. Fr o m 1992 arbe -
tade han bland annat som besiktnings-
veterinär vid Statens Livsmedelsverk och
universitetslektor vid institutionen för
veterinärmedicinsk näringslära, SLU.
Claes Nydahl var vid sin bortgång pri-
vatpraktiserande veterinär i Malmö.
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Kartläggning av antibiotikaanvändningen för svenska grisar

❘❙❚ För att hitta strate -
gier som kan minska
antibiotikaanvändningen
inom grisproduktionen
kartlades användningen
i 60 svenska grisbesätt-
ningar under ett år av
forskare från SVA och
SLU. Resultaten publi -
cerades i tidskriften 
Preventive Veterinary
Medicine i oktober 
förra året.

Den åldersgrupp som
fick flest behandlingar
var nyfödda grisar fram
till avvänjning. Bensyl-
penicillin var den mest använda antibiotikatypen och det var vanligast att behandla med
injektionspreparat. För avvanda grisar var oral behandling med tylosin vanligast. Indivi -
duella behandlingar dominerade, men gruppbehandlingar förekom och var vanligast hos
avvanda grisar. Andelen behandlingar varierade stort mellan besättningarna, där ett fåtal
besättningar stod för majoriteten av behandlingarna.

Sammanfattningsvis visar studien att antibiotikaanvändningen i svenska grisbesätt-
ningar generellt är låg men att en minskning är möjlig i vissa besättningar. Riktade åtgär-
der i dessa och fokus på åtgärder under smågrisperioden är troligen den effektivaste
vägen för att ytterligare minska antibiotikaanvändningen, enligt studien.

Källa: Marie Sjölund, Annette Backhans et al. Antimicrobial usage in 60 Swedish 
farrow-to-finish pig herds. Preventive Veterinary Medicine, 2015, 121, 3–4, 257–264. ■

❘ ❙❚ noterat

Den åldersgrupp som fick flest antibiotikabehandlingar var 
nyfödda grisar fram till avvänjning.
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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 identifieras 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

SE/ROT/0116/0001 

SVT 2 –16 Fi:Layout 1  16-01-23  12.32  Sida 60




