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Legitimationen är en
kvalitetsstämpel

ÖR EN TID SEDAN fick SVF en remiss från Jordbruksverket om att
införa ett tidsbegränsat undantag för icke legitimerad personal att få
utföra vissa behandlingar inom djursjukvården. AVF är inte remiss -

instans men vi lämnade vår åsikt till förbundet. Förbundets remissvar sam-
manfattas på annan plats i tidningen. AVF är inom sig inte helt eniga och vi
är inte heller helt eniga med förbundet.

AVF vet att det finns behov av översyn av arbetsmiljön för veterinärer ute
på våra djursjukhus och kliniker. Arbetsmiljön är mycket stressande och
måste förbättras. Vi vet att det till viss del beror på att det råder en skriande
brist på legitimerade djursjukskötare. Men att lösa problemet genom att in -
föra tidsbegränsade undantag i behandlingsförbudet anser vi inte är bra. Vissa
undantag kan underlätta och göra att arbetet flyter bättre som t ex att koppla
på och av dropp, det kan vi hålla med om.

Men djursjukvården blir allt mer lik humanvården. Den veterinärmedi-
cinska kompetensen ökar snabbt och ingreppen blir allt mer avancerade. Det
görs större utredningar och behandlingar med hjälp av mycket avancerad
utrustning. Kraven från djurägarna har ökat både på djursjukvårdens omfatt-
ning och personalens utbildning. Djurägarna vill kunna lita på dem som har
hand om deras älskade familjemedlem.

När legitimationskravet kom för djursjukskötare höjdes kvaliteten på vår-
den kraftigt. Att nu urholka den och åter lägga över ansvaret för dem som inte
är legitimerade på veterinärerna, är inte att ha en kvalitetssäkrad vård. Det är
inte schysst mot vare sig opererande veterinär eller djurvårdare att tillåta icke
legitimerad personal som bara fått 80 timmars teoretisk utbildning att sköta
narkos.

Enligt förslaget ska varje veterinär själv besluta om man kan söva ett djur
beroende på om man har kvalificerad personal eller inte. Detta låter bra men
det är inte lätt att säga ifrån när man är nylegitimerad och i en beroendeställ-
ning på sin arbetsplats. Man har inte mycket att sätta emot när man väcks
klockan tre på natten och ska besluta om man ska söva eller inte.

Vidare råder osäkerhet om/hur utbildningen av icke legitimerad personal i
anestesi är kvalitetssäkrad. Får all personal samma utbildning i hela landet?
Kan man byta arbetsplats och behålla sitt undantag, får man på det andra
djursjukhuset neka en person att söva för att man anser att utbildning som
gavs på förra stället inte är adekvat?

Att införa ett tidsbegränsat undantag är olyckligt även i ett framtidsper-
spektiv. Vi kommer att hamna i situationen att denna personal plötsligt den
1 januari 2024 inte har rätt att göra det som de dagen innan haft undantag
från. Kommer det att finnas legitimerad personal i tillräcklig mängd då? AVF
anser att man måste arbeta på bred front för att förbättra arbetsmiljön. Vi är
rädda för att om man får dessa undantag arbetar man inte 
aktivt med andra förbättringar. 

Så AVF (trots att vi inte var helt eniga) hade gärna sett 
att veterinärförbundet helt sagt nej till Jordbruksverkets 
förslag.

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF  

F
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Sigurjón ”Sisso” Einarsson är hästkarl
från födseln och tillsammans med sin
familj äger han ungefär 200 hästar
hem ma på Island. Hans stora intresse
för träning och tävling med islands-
hästar gjorde att han tog jobb som
professionell beridare 1999. Efter
några år i branschen kunde Sisso krasst
konstatera att det var mycket slit för
lite pengar. Därför blev han veterinär.

– JAG JOBBADE SOM BERIDARE först i Tysk-
land, sedan i Österrike och en del i Sverige
också innan jag bestämde mig för att satsa på
ett yrke med chans till bättre inkomst, säger
Sisso som bestämde sig för att bli veterinär. 

Efter att ha kompletterat de betyg som kräv-
des för att söka veterinärprogrammet i Uppsala
har allt rullat på i en farlig fart. Mycket har
hänt mellan examen 2011 och Hammering
Hästklinik.

– Kvacksommaren tillbringade jag i Tibro,
lärde mig massor av de tre erfarna distriktsvete-

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

REPORTAGE

Han har alla
hästar hemma
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rinärerna som var där då. Efter examen jobbade
jag i Skara och på Mälaren Hästklinik i Sigtuna
innan jag återvände till Island för att arbeta 
där ett år tillsammans med min sambo Linnea
Westling som tränar och tävlar med islandshäs-
tar, berättar Sisso.

Mängden hästar och sättet de hålls på gör att
hästarna på Island betraktas mer som produk-
tionsdjur än hobbydjur om man jämför med
andra länder i Europa. Det avspeglar sig också i
det veterinära arbetet.

– Man får bra övning i det man gör, t ex
seminerade jag och Linnea hundratals hästar
om dagen och man övar snabbt upp känslan 
i händerna. Ska man göra ultraljudsundersök-
ning är det samma sak, mängder av ston som ska
kollas. Vi utförde även embryotransfer, ungefär
60 stycken det året, berättar Sisso vidare. 

ÖVNING GER FÄRDIGHET men om man ska
utvecklas, vara med på olika utbildningar och
bredda sitt kunnande är det nästan nödvändigt
att arbeta utanför Island. Efter ett år hemma
flyttade Sisso och Linnea tillbaka till Sverige
och efter att bland annat ha jobbat på Ale Djur -
klinik och som ambulerande privatpraktiker i
Hallands och Kronobergs län hamnade Sisso
hos Marjaana Alaviuhkola på Hallands Djur-
sjukhus. Det visade sig vara en lyckträff. 

– Marjaana är engagerad i travsport och när
Jan-Olov Persson, mest känd som ägare och
tränare till Järvsöfaks, nämnde att han ville
starta samarbete med en veterinär tipsade Mar-
jaana om mig. I och med det föll allt på plats.
Jan-Olov Persson har en gård i Masbo utanför
Hudiksvall och det var där han tänkte sig en
klinik. Linnea, som kommer från Hälsingland,
var gravid och hon ville gärna flytta hem och
komma närmare sina föräldrar, berättar Sisso
och tillägger att det var några händelserika
månader då för två år sedan.  

– Vi hade ingen bostad när vi flyttade upp
utan bodde hos en granne till Linneas föräldrar.
Vår dotter var nyfödd och samtidigt startade
jag upp verksamheten. Mitt i allt detta var vi
tvungna att flytta. Vi hittade en gård i Söder-
hamn och slog till. 

HAMMERING HÄSTKLINIK ligger på Jan-Olov
Persson gård i Masbo. Lokalen har tidigare
bland annat använts som tryckeri men med 
lite ombyggnationer och ny inredning har den
anpassats till Sissos verksamhet. 

– Jag hyr byggnaden av Jan-Olov men allt
inkråm har jag själv investerat i, säger Sisso och
visar runt. 

I dagsläget har han allt han behöver utom

möjlighet till narkos. Just nu finns det varken
utrymme eller tid för sådana operationer. Tid är
pengar och mest tid tillbringar Sisso i löpar-
gången. Nedanför kliniken finns en alldeles ny
longeringshall. Den är inte riktigt färdig ännu,
men går att använda. 

– Vi hade en väldig otur just när den skulle
resas. Det blev en rejäl storm och hela bygget
kollapsade. Alla takstolar blev förstörda och vi
fick i stort sett börja om från början. Även om
inte allt är klart är det i alla fall skönt att slippa
stå ute i blåsten, kommenterar Sisso.

Men du är ju islänning, du är väl van vid att
det alltid blåser?

– Bara för att man är van behöver man ju
inte tycka om det.

KLINIKENS patientunderlag består till största
delen av ridhästar och travare, ofta sådana som
förväntas prestera. Under en normal arbetsdag
hinner Sisso med mellan tio och 18 patienter.
Det blir ofta böjprov på böjprov och när han
får frågan hur han orkar med fysiskt svarar han
glatt ”jag är världens starkaste man”. 

En gård utan ett kallblod är ingen gård i
Hälsingland och intresset för hästsport i alla

REPORTAGE

Kände kallblodsprofilen
Jan-Olov Persson i sam-
språk med Sisso. Lokalen
som Sisso hyr är belägen
på Jan-Olovs gård i Masbo.

Bara för att man är van behöver
man ju inte tycka om det.
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REPORTAGE

former är utbrett i området. Jan-Olov Persson
har 90 hästar på sin träningslista och är stadig
kund men det är många fler som har upptäckt
Sisso. Patienttrycket bara ökar och det är till-
gänglighet som är nyckeln. 

– Jag och min assistent Ulrika Olsson svarar
i princip alltid i telefonen och vi är inte kinkiga
med tiderna om det gäller akuta fall. Ulrika är
guld värd då hon har eget företag och jobbar på
timme här när det behövs. Annars tränar hon
travhästar och jobbar i målfotot på Hagmyren. 

Hur ligger du till prismässigt? 

– Jag har tittat lite på vad andra tar, men
även anpassat mig till kundkretsens betalnings-
förmåga. Jag lägger in djurvälfärdsaspekten i
mitt prisresonemang eftersom jag hellre ser att
de som har flera hästar kommer hit och inte
håller på med en massa ”naturskit” istället,
säger Sisso.  

– Jag har ett fast pris på en ordinär hältut-
redning. Om inte allt som ingår behöver göras
drar jag av på priset istället för att utgå från en
poliklinikavgift och plussa på varje åtgärd som
utförs, förklarar han och tillägger även att ju
mer man gör desto mer kan gå fel.

SISSO PRATAR GÄRNA OM att han vill vidareut-
veckla sig inom sitt område, att ligga i framkant
och spetsa kompetensen. Att bli specialist är
inte att tänka på i den situation han befinner
sig nu, det är inte genomförbart helt enkelt.
Istället deltar han på konferenser och kurser
anordnade av internationella sammanslutningar
som exempelvis ISELP, The International
Society of Equine Locomotor Pathology. Han
tror inte att han får fler kunder om han blir
specialist utan menar att kunderna kommer till
den de har förtroende för. 

För att höja servicegraden behövs fler veteri-
närer till kliniken. Han har provat att ha en
anställd men kom fram till att det inte är möj-
ligt att ställa samma krav på en anställd som
han har på sig själv: tio minuters lunch, stän-
digt tillgänglig och 200 procents engagemang
för verksamheten. Att etablera samarbete med

Patientunderlaget består till största del av trav- och ridhästar som
förväntas prestera. Hältutredningar utgör en stor del av vardagen
för Sisso.

”Vi börjar med böjprov.”

Sisso gör det mesta på sin
klinik. Allt som inte kräver
narkos. 
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andra företagare, gärna med ett specialområde,
som får disponera kliniken men sköta sin egen
administration ser han som en bättre lösning. 
I dagsläget kommer oftalmologen Maria Käll-
berg på regelbundna besök och Sisso har också
samarbete med en hovslagare som får nyttja
den fullt utrustade smedjan. 

– Jag är ganska dålig på att sköta pappers -
arbete och ligger ofta efter med t ex fakture-
ringen, det är bra om jag kan slippa så mycket
som möjligt av det arbetet. Därför vore det bra
om jag kunde ha någon mer som bemannar kli-
niken ibland. Linnea tycker att jag är hemma
för lite och det har hon alldeles rätt i, säger Sisso.

Det senare håller han på att lösa. En lokal på
280 kvadratmeter där han kan göra hältutred-
ningar är snart färdig hemma på gården Söder-
hamn. 

– Det har tagit lite tid för jag har bara byggt
när vi har haft råd. Vi har redan en del verk-
samhet hemma på inneliggande patienter som
behöver speciell vård, t ex vid ögonskador, eller
hållas under observation efter kolik och lik -
nande, säger Sisso. 

Och till sist, Sisso har inte alla hästar hemma
på Island. Han och Linnea har 16 hästar i Söder-
 hamn också, flest islandshästar förstås, men
även två travare finns på gården.  ■

REPORTAGE

Dags att fortsätta utredningen i longeringshallen. Den är inte riktigt
klar, men går att använda ändå.

Att bli specialist är inte att tänka på i dagsläget för Sisso. För 
kunderna spelar det mindre roll, de kommer till den de har för-
troende för.

Sisso vill hålla ett prisläge
som gör att även de som har
många hästar har råd med
veterinär och inte väljer en
massa ”naturskit” istället.

Ju mer man gör 
desto mer kan gå fel.
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I en serie artiklar beskrivs de biverk-
ningar av läkemedel till djur som
rapporterats till Läkemedelsverket
under 2016. I föreliggande artikel
redogörs för biverkningarna hos
häst. Kommande artiklar redovisar
biverkningarna hos nöt, får, svin,
hund, katt och kanin samt negativa
reaktioner hos människor i sam-
band med behandling av djur.

Under 2016 inkom 616 biverkningsrap-
porter till Läkemedelsverket. I Tabell 1
anges hur biverkningarna fördelas på
djurslag och läkemedelsgrupper (läke-
medlen har grupperats enligt ATCvet-
systemet). Det framgår att de flesta rap-
porterna rör hund och därefter följer
katt, häst och nöt. Det finns elva rap-
porter för gris, två för får och sju för
kanin. Sex rapporter rör reaktioner hos
människa. De reaktioner som rapporte-
ras oftast är de som ses vid vaccinationer
(grupp QI). Hos hund finns också ett
stort antal rapporter för antiparasitära
medel (grupp QP). Även hos katt finns

åtskilliga rapporter för antiparasitära
medel. Hos häst, hund och katt finns
dessutom många rapporter för NSAID
(non-steroidal antiinflammatory drugs/
icke-steroida antiinflammatoriska medel)
(grupp QM) och läkemedel inom grup-
pen ”QN – Nervsystemet”.

VACCINATIONER
Liksom tidigare år hör reaktioner efter
vaccinationer (grupp QI) till de biverk-
ningar som rapporterats oftast hos häst
under 2016. Biverkningar har rapporte-
rats hos hästar som vaccinerats mot häst-
influensa, tetanus, botulism, virusabort
och mjältbrand. De aktuella vaccinerna
är: Equip F vet, Equilis Prequenza och
Proteq Flu som är vacciner mot häst -
influensa, Equip FT vet, Equilis Pre-
quenza TE och Proteq Flu Te som är
vacciner mot hästinfluensa och tetanus,
Equilis Te som är ett vaccin mot tetanus,
Botvax B som är ett vaccin mot botu-
lism, BioEquine H som är ett vaccin
mot förkylningssymtom och virusabort
orsakade av herpesviruset EHV-1 samt
Anthrax Spore Vaccine som är ett vaccin
mot mjältbrand. 

Biverkningsrapporterna under 2016

fördelas på följande sätt: Det finns nio
rapporter för hästar som vaccinerades
mot hästinfluensa, 13 rapporter för häs-
tar som vaccinerades mot hästinfluensa
och tetanus, två rapporter för hästar som
vaccinerades mot botulism, en rapport
för en häst som vaccinerades mot häst -
influensa och botulism, tre rapporter för
hästar som vaccinerades mot hästinflu-
ensa, tetanus och botulism, en rapport
för en häst som vaccinerades mot herpes -
viruset EHV-1 och fem rapporter för häs-
tar som vaccinerades mot mjältbrand.

I de flesta fallen sågs nedsatt allmän-
tillstånd och feber, oftast i kombination
med lokala reaktioner på injektionsplat-
serna i form av ömhet och svullnader. I
två av fallen utvecklades bölder på plat-
serna för svullnaderna. En del hästar
visade muskelstelhet och ödem, främst i
halsen och ibland även i andra delar av
kroppen, svårigheter att lyfta huvudet
och ovilja att röra sig och att äta, särskilt
från marken. Biverkningsreaktionerna
kom ofta efter några timmar upp till
cirka ett dygn efter injektionerna och de
avklingade därefter som regel efter några
dagar. I de fall där flera hästar vaccine-
rats samtidigt har för det mesta en eller

Läkemedelsbiverkningar hos djur 2016, del 1

Biverkningar rapporterade hos häst

➤

VETENSKAP

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, seniorprofessor,
PETER EKSTRÖM, leg veterinär, klinisk utredare, veterinärmedicin,

SUSANNE STENLUND, leg veterinär, VMD, klinisk utredare, veterinärmedicin,
ANNA-KARIN BENGTSSON, leg sjuksköterska, biverkningshandläggare och  

SARA BODEBY, leg apotekare, biverkningshandläggare*

Tabell 1. LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR HOS DJUR RAPPORTERADE TILL LÄKEMEDELSVERKET UNDER 2016, GRUPPERADE ENLIGT ATCVET-SYSTEMET.

ATCvet-grupp Häst Nöt Får Gris Hund Katt Kanin Människa Summa

QA Matsmältningsorganen 1 1
QC Hjärta och kretslopp 4 4 8
QD Hud 3 3
QG Urin- och könsorgan 1 4 7 2 14
QH Hormoner 1 9 8 18
QI immunologiska medel 34 11 1 6 123 59 7 1 242
QJ Infektionssjukdomar 12 4 1 4 4 25
QL Immunsystemet 10 1 11
QM Rörelseapparaten 18 1 38 11 68
QN Nervsystemet 23 3 20 8 1 55
QP Antiparasitära medel 1 4 1 140 15 4 165
QR Andningsorganen 1 1
QS Ögon och öron 5 5
Summa 89 24 2 11 365 112 7 6 616
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ett par hästar reagerat medan andra häs-
tar inte visat några reaktioner. I ett par
fall meddelas att hästarna även reagerat
tidigare år.

Immunmedierade reaktioner
Vaccinationsbiverkningar är som regel
immunmedierade reaktioner, orsakade
av vaccinantigenet eller av någon annan
vaccinkomponent såsom adjuvans
(immunstimulerande medel) eller exci-
pient (hjälpämne, t ex bulkmedel eller
konserveringsmedel) (Figur 1). Lokala
reaktioner i den vaccinerade kropps -
delen inbegriper värme, svullnad och
smärta. Även kraftiga lokala reaktioner
uppstår så gott som alltid genom en
immunologisk mekanism. Det är troligt
att de hästar som har en hög förmåga att
bilda antikroppar är mest benägna att 
få lokala reaktioner. Bakterieinfektioner
vid injektionsstället är en mycket säll-
synt komplikation och abscesser är
oftast sterila. Det är också vanligt med
allmänsymtom såsom feber och muskel -
smärta. I blodet förekommer förhöjda
nivåer av inflammationsmarkörer såsom
interleukiner, leukotriener och C-reak-
tivt protein.

Hos en häst sågs ett akut fånganfall en
vecka efter vaccinationen. Samma reak-
tion sågs hos hästen då den vaccinerades
ett år tidigare. En häst reagerade cirka
tio minuter efter vaccinationen med att
upprepade gånger lägga sig ner platt på

sidan. Den hade bleka slemhinnor och
ökad andningsfrekvens och visade tyd -
liga koliksymtom (den såg sig åt magen).
Den fick Vetalgin vet (metamizol) och
Buscopan (butylskopolamin, spasmoly-
tikum) samt tio liter ljummen Ringer-
acetat och den blev då snabbt bättre.
Hos ytterligare en häst sågs med början
två dagar efter vaccinationen kolik med
hög feber och nedsatt allmäntillstånd.
Hästen fick dropp, NSAID och probio-
tika och återhämtade sig. Veterinären
anger att ett samband med vaccinatio-
nen bedöms som osäkert i detta fall. 

En häst (american paint horse) som
vaccinerades med BioEquin H började
fyra till fem dagar efter vaccinationen att
tappa pälsen på hals, bog och flanker.
Hästen visade inga symtom i övrigt. I
den svenska biverkningsrapporteringen
finns sedan tidigare ett fall där en kviga
tappade all päls på kroppen (”allt bara
ramlade av på en gång”) cirka två veckor
efter vaccination med BTVPUR AlSap
8, som är ett vaccin mot bluetongue (5).
Håravfall som sker så kort tid efter vac-
cinationerna kan antas ske i hårstrånas
tillväxtfas (den anagena fasen) som en
följd av en skada på hårfollikelns mito-
tiska eller metabola aktivitet (så kallad
anagen effluvium/avstötning, av latinets
ex, ut + fluere, flyta). Denna typ av hår-
avfall kan bland annat ses vid kemote -
rapi. Det finns rapporter om håravfall
efter vaccinationer hos människa, men

detta anges vara en mycket ovanlig
biverkan (7). En möjlig mekanism är att
hårfollikelns cellcykel skulle kunna
påverkas av vaccinantikroppar. 

Det finns fem rapporter om hästar
som cirka ett dygn efter vaccination mot
mjältbrand med Anthrax Spore Vaccine
(Colorado Serum Company) fick lokala
svullnader på injektionsställena (vaccinet
ges subkutant). Diametrarna på svullna-
derna hos de olika hästarna var mellan
cirka 3 och 15 cm. Hästarnas allmäntill-
stånd var inte påverkat. Det finns även
rapporter om svullnader på injektions-
ställena hos nötkreatur som vaccinerats
med Anthrax Spore Vaccine. Det anges i
produktresumén att det kan förekomma
svullnader på injektionsplatserna. Det 
är troligen fråga om pannikuliter, dvs
inflammationer i den subkutana fettväv-
naden. Anthrax Spore Vaccine utgörs av
en suspension i saponin av en icke-pato-
gen, icke-kapsulerad stam av Bacillus
anthracis. Eftersom vaccinet är ett levande
bakterievaccin får inte djur som vacci -
neras behandlas med antibiotika i an -
slutning till vaccinationerna. Vaccina -
tionerna föranleddes av det utbrott av
mjältbrand som sommaren 2016 inträf-
fade i området kring Omberg i Öster-
götland då totalt tio nötkreatur, ett får,
en häst och tre älgar insjuknade och dog.
I samband med detta vaccinerades drygt
3 000 djur, de flesta nötkreatur men
även en del får och några hästar.

➤
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FIGUR 1. Vaccinationsbiverkningar är som regel immunmedierade
reaktioner, orsakade av vaccinantigenet eller av någon annan
vaccinkomponent.
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LÄKEMEDEL MOT INFEKTIONS-
SJUKDOMAR 
Bensylpenicillinprokain
Det finns sju rapporter där hästar reage-
rat akut efter intramuskulära injektioner
av bensylpenicillinprokain (sex rappor-
ter för Penovet vet, en rapport för Etha-
cillin vet). Reaktionerna kom direkt eller
inom några minuter efter injektionerna
och varade från några minuter upp till
cirka 30 minuter. Symtom som sågs var
oro, muskeltremor och ataxi (Figur 2).
Exempel på beskrivningar av några för-
lopp är: ”hästen gick omkull flera gånger
under nio minuter och var därefter ving-
lig och skakig i cirka en timme”, ”hästen
springer runt i boxen och är ataktisk och
okontaktbar”, och ”hästen snurrar runt i
boxen och blåser”. En häst kastade sig
runt i boxen och fick utslag och klåda
över hela kroppen. Den lugnade ner sig
efter fem minuter. En timme senare
hade hästen knottriga utslag över hela
kroppen.

Det är sedan tidigare välkänt att häs-
tar kan reagera akut i samband med eller
i nära anslutning till intramuskulära
injektioner av bensylpenicillinprokain
(penicillinchock), vilket har beskrivits i
flera tidigare artiklar i Svensk Veterinär-
tidning. Hästarna kan visa tecken på
stark oro, få kramper, visa balansrubb-
ningar och ramla omkull. Förloppen
pågår som regel från några minuter till
cirka 30–60 minuter, varefter hästarna
återhämtar sig. Dödsfall förekommer,
men är sällsynta. 

Reaktionerna orsakas troligen oftast
av prokain som frigörs från muskel -
depån där bensylpenicillinprokainet in -
jicerats. Experimentella undersökningar
har visat att då prokain ges till hästar i
doser som motsvarar dem som ges vid
injektion av bensylpenicillinprokain
erhålls CNS-effekter liknande dem som
ses vid penicillinchock (6). Prokain sti-
mulerar det limbiska systemet i hjärnan
och då prokain ges till människa erhålls
emotionella och somatiska effekter, med
symtom i form av akuta akustiska och
visuella hallucinationer, medvetslöshet
och kramper (4). I blodet metaboliseras
(hydrolyseras) prokain under inverkan
av plasmaesteraser till de non-toxiska
metaboliterna paraaminobensoesyra och
dietylaminoetanol. Det har i en studie
visats att en grupp hästar som reagerat

på bensylpenicilliprokain hade en signi-
fikant lägre prokainhydrolyserande kapa-
 citet jämfört med en kontrollgrupp (3).
Hos hästar som har en reducerad plasma-
esterasaktivitet kan detta, genom att
metabolismen av prokain fördröjs, vara
en faktor som ökar sannolikheten för
prokainreaktioner. 

I sällsynta fall kan reaktionerna även
bero på en anafylaktisk allergireaktion,
sannolikt betingad av bensylpenicillin-
delen i bensylpenicillinprokainet. Sådana
reaktioner kan även i sällsynta fall ses
efter intravenösa injektioner av vatten-
lösliga kalium- eller natriumsalter av
bensylpenicillin. Bensylpenicillin inne-
håller en betalaktamenhet och har, lik-
som ett par metaboliter, en affinitet för
proteiner och kan bilda komplex (kon-
jugat) som ger en immunisering och
framkallar en akut allergisk reaktion.
Det är möjligt att reaktionen som
beskrivs här där en häst fick utslag och
klåda över hela kroppen kan vara en
allergisk reaktion.

Andra antibiotika 
En rapport rör en häst som på grund av
en septisk artrit fick intravenösa injek-
tioner av bensylpenicillinnatrium under
sex dagar. Hästen fick också dagligen
under sexdagarsperioden flunixin intra-
venöst och även de fyra första dagarna
injektioner av gentamicin. På dag sex

fick hästen vattentunn diarré. Allmän-
tillståndet var gott och hästen sattes på
probiotika (Diarsanyl och Quick Fix).
Både flunixin och bensylpenicillin kan
ge tarmrubbningar. Flunixin (liksom
andra NSAID) hämmar cyklooxygenas,
vilket kan ge skador på magtarmslem-
hinnan. Parenteralt tillfört bensylpeni-
cillin utsöndras huvudsakligen via nju-
rarna, men låga koncentrationer når ändå
grovtarmen och kan påverka tarmfloran
med diarré som följd (2). Gentamicin,
som är en aminoglykosid, utsöndras
efter parenteral tillförsel via njurarna och
en effekt på tarmfloran är inte trolig.

En häst som behandlades med Enge-
mycin vet (oxytetracyklin) mot granulo-
cytär anaplasmos fick på den fjärde
behandlingsdagen (av fem) sårliknande
utslag på mulen. Det är känt att tetra-
cykliner kan ge fototoxiska reaktioner i
huden vid starkt solljus. Den rapporte-
rande veterinären nämner att samma
reaktion sågs hos en annan häst förra
säsongen då den fick Engemycin vet och
utsattes för starkt solljus och föreslår att
detta kan vara orsaken till reaktionen.

En häst med pyodermi i ett bakben
som fick Hippotrim vet (trimetoprim-
sulfadiazin) intravenöst reagerade efter
fem minuter med forcerad andning
(takypné), hög hjärtfrekvens (takykardi)
och kraftig svettning (hyperhidros).
Symtomen avtog efter cirka 15 minuter ➤

VETENSKAP

FIGUR 2. Symtom som sågs efter pensylpenicillinprokaininjektioner var oro, muskeltremor
och ataxi.
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och hästen var återställd efter cirka fyra
timmar. Det finns sedan tidigare, både i
den svenska biverkningsrapporteringen
och i internationell litteratur, rapporter
om att intravenös tillförsel av trimeto -
prim-sulfadiazin till hästar kan ge akuta
anafylaktiska reaktioner och även döds-
fall. Mekanismen bakom reaktionerna är
inte känd. Det anges i produktresumén
för Hippotrim vet att man för att mini-
mera riskerna för intolerans bör ge
injektionen långsamt och med kropps-
varm lösning.

NSAID
Det finns 17 biverkningsrapporter för
hästar som fått NSAID oralt eller intra-
venöst (grupp ”QM – Rörelseapparaten”).
De aktuella substanserna är meloxikam
(tio hästar som behandlats oralt eller
intravenöst), flunixin (två hästar som
behandlats oralt eller intravenöst) och
fenylbutazon (tre hästar som behandlats
oralt). En häst hade fått både meloxikam
och fenylbutazon och en häst hade fått
både flunixin och fenylbutazon. Av de
hästar som finns med i biverkningsrap-
porteringen har de flesta behandlats
med NSAID på grund av fång (Figur 3).
Exempel på andra indikationer är hälta,
tenosynovit, griffelbensfraktur, muskel-
inflammation och postoperativ smärt-
lindring.

Den gemensamma verkningsmeka-
nismen för NSAID är att preparaten
hämmar cyklooxygenas (COX-1 och
COX-2), som är aktivt i bildningen av
prostaglandiner från arakidonsyra. Vid
inflammationer bildas och frigörs prosta -

glandiner som, tillsammans med bland
annat histamin och bradykinin, ger
effekter på kärl och på nociceptiva
receptorer, vilket leder till vasodilata-
tion, ökad kärlpermeabilitet och smärta.
Då man ger NSAID hämmas COX, vil-
ket minskar bildningen av prostaglandi-
ner och man får en antiinflammatorisk
och analgetisk effekt. 

Hämningen av prostaglandinsyntesen
ligger också bakom de flesta biverkningar
som NSAID kan ge. Hos häst är de van-
ligaste biverkningarna skador på slem-
hinnan i magtarmkanalen och njurska-
dor. Vid intravenös tillförsel av NSAID
till häst kan man även få akuta över-
känslighetsreaktioner. Här redogörs för
de biverkningar av NSAID som rappor-
terats till Läkemedelsverket.

Rapporterade biverkningar
Hos tre hästar som behandlades med
NSAID sågs gastrointestinala biverk-
ningar (inappetens, diarré och kolik) där
symtomen var övergående och relativt
lindriga. 

Hos en häst med en griffelbensfraktur
som fick Inflacam oral suspension
(meloxikam) sågs efter sex dagars be -
handling lös eller vattentunn avföring.
Dagen därpå hade hästen 41 graders
feber. Rektalisering visade en voluminös
tarm och flexura pelvina-förstoppning.
Hästen fick Vetalgin vet (metamizol)
intravenöst samt via sond paraffin och
vatten och dagen därpå Spasmium vet
(butylskopolamin + metamizol). En dag
senare var hästens allmäntillstånd fortfa-
rande dåligt och den hade 40,9 graders

feber. Rektalisering
visade vattenfyllda
tarmavsnitt och häs-
 ten hade vatten-
tunn diarré. Den
fick Vetalgin vet
intravenöst och som
dropp fem liter
Ringer-acetat. På
klinik fick hästen
fortsatt dropp samt
Andapsin (sukral-
fat) och Gastro-
Gard (omeprazol).
Den blev sedan
långsamt bättre,
men feberfri först
efter en vecka och

det tog ytterligare några dagar innan tar-
men hade normal funktion. 

En häst med fång behandlades under
sex dagar med NSAID. Den fick dag ett
och dag fem en injektion av Loxicom
injektionsvätska (meloxikam), från dag
två till dag fem Fenylbutazon vet oralt
pulver och dag sex en injektion av Rheu-
mocam injektionsvätska (meloxikam).
Dag fem fick hästen lindriga koliksym-
tom och lös avföring, som dock blev
normal efter att den fått GastroGard
(omeprazol) och Andapsin (sukralfat).
Dag sex blev hästen snabbt dämpad,
hade häftig andning, fick kraftiga tarm-
ljud och blev kraftigt smärtpåverkad,
med stark misstanke om att smärtan
kom från buken. Den fick också sub -
kutana ödem över hela bålen, framför
allt buk och bröstkorg. Hästen var oför-
säkrad och djurägaren valde att avliva
den utan ytterligare behandling. 

En häst med fång gavs under cirka två
veckor Fenylbutazon vet oralt pulver.
Avföringen fick under perioden mins-
kad volym, en mukös yta och konsisten-
sen var ibland lös. Hästen blev sedan
plötsligt vinglig, saknade aptit och fick
subkutana ödem under buken. Blodprov
visade låga proteinvärden och höga lever -
enzymer. På morgonen dagen efter att
de akuta symtomen uppträtt hittades
hästen död. Det är oklart vad som or -
sakat det hastiga insjuknandet, men 
skador på levern och/eller tarmarna är
troliga orsaker. 

I mag-tarmslemhinnan är COX-1 an -
svarigt för syntesen av prostaglandiner,
som ger en hämning av syrasekretion
och en ökning av mukusproduktion och
därigenom skyddar slemhinnan. När
denna effekt störs genom inverkan av
NSAID kan inte normal slemhinne-
funktion uppehållas. Hos häst kan ska-
dor förekomma i slemhinnan längs hela
mag-tarmkanalen och även i munnen
och matstrupen. Det är dock vanligast
att skador ses i kolon, mage och duo -
denum. Vid en kortare tids NSAID-
behandling är skaderisken störst i den
distala delen av stora kolon, före över-
gången till lilla kolon. En möjlig förkla-
ring är att det i detta tarmavsnitt blir en
lång kontakt mellan läkemedel och
tarmslemhinna på grund av en långsam
passage av tarminnehåll mellan stora
kolon som är vid och den trängre lilla

➤
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FIGUR 3. Fånghov. Av de hästar som finns med i biverkningsrappor-
teringen har de flesta behandlats med NSAID på grund av fång.
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kolon. Inflammation och ulceration i
tarmväggen gör att stora mängder vätska
och proteiner utsöndras, samtidigt som
man får ett reducerat upptag av elektro-
lyter och näringsämnen. Huvudsymto-
met är oftast diarré, följt av letargi och
feber. Proteinförlusten kan leda till sub-
kutana ödem, framför allt under buken.
I en del fall kan avföringen vara normal
och de andra symtomen överväga. 

Hos två hästar rapporterades njurska-
dor efter oral behandling med NSAID.
En häst som fick Fenylbutazon vet oralt
pulver i samband med en muskelinflam-
mation fick efter fyra dagars behandling
tecken på en akut njurskada med feber
och höga njurvärden (Figur 4). Hos en
annan häst som postoperativt efter en
kastration gavs Metacam oral suspen-
sion (meloxikam) sågs efter fem dagars
behandling tecken på njurskada, med
ökad törst, ökad urinering och förhöjda
kreatininvärden i blodet. I njurarna har
NSAID under normala förhållanden
relativt liten effekt. Om blodflödet
genom njurarna är nedsatt (t ex om häs-
ten är dehydrerad) erhålls emellertid en
ökad syntes av vasodilaterande prosta -
glandiner. Ger man i sådana fall NSAID
hämmas bildningen av de vasodilate -
rande prostaglandinerna och man får en
vasokonstriktion, som kan ge njurskador.
NSAID ger således främst njurskador
om det renala blodflödet är sänkt.

Det finns två rapporter om akuta
reaktioner hos hästar efter intravenös
behandling med NSAID. En häst med
smärta och feber (40,6°C) som fick Flu-
nixin N-vet intravenöst ramlade inom
två sekunder omkull och krampade
lindrigt i ben- och ansiktsmuskulatur.
Efter 15 minuter återhämtade sig hästen
och reste sig. Den var innan injektionen
cirkulatoriskt påverkad och då den låg
på marken och krampade hade den
mycket bleka cyanotiska slemhinnor. En
annan häst som fick en intravenös injek-
tion av Metacam (meloxikam) fick en
akut anafylaktisk reaktion. Det är känt
att intravenös tillförsel av NSAID till
häst kan ge upphov till akuta överkäns-
lighetsreaktioner. För flunixin finns 
tidigare i Sverige ett stort antal sådana
biverkningsrapporter och det finns även
några rapporter för meloxikam. Det
anges i produktresuméerna för Flunixin
N-vet och Metacam att akuta anafylak-

tiska reaktioner kan förekomma. Det är
inte känt vad som orsakar reaktionerna. 
En häst som vid två tillfällen fick 
Metacam oral suspension reagerade båda
gångerna med att klia sig frenetiskt och
hysteriskt röra sig runt i boxen. En häst
som fick en injektion av Loxicom
(meloxikam) började efter 40 minuter
hyperventilera och svettas kraftigt. Detta
kan vara allergiska reaktioner.

En häst (islandshäst, 26 år) med en
in fektion i munhålan fick under två dagar
Novaquin oral suspension (meloxikam).
Hästen som innan behandlingen var
pigg och glad låg mer än vanligt den 
första behandlingsdagen. Den andra be -
handlingsdagen var hästen håglös och
låg större delen av dagen platt på sidan.
Hästen hade normal avföring. Efter
avslutad behandling blev hästen piggare
igen.

KLODRONSYRA
Ett annat preparat inom ATCvet-grup-
pen ”QM – Rörelseapparaten” är Osphos
(klodronsyra, bisfosfonat). Klodronsyra
ökar benmassan och hämmar benresorp-
tion genom att påverka olika cellfunk-
tioner hos osteoklasterna. Indikationen
är behandling av frambenshälta i sam-
band med resorptiva processer i strålbe-

net. En häst som fick Osphos intramus-
kulärt började efter två minuter skrapa
med ena framhoven (Figur 5). Då häs-
ten efter en kort promenad återkom till
boxen började den skrapa på nytt. Efter
cirka 20–25 minuter stod hästen opå-
verkad. Det anges i produktresumén för
Osphos att det kan förekomma tecken
på nervositet, såsom skrapande med
hoven.

NERVSYSTEMET
Inom gruppen ”QN – Nervsystemet”
finns åtta biverkningsrapporter för häs-
tar i samband med sedering och anal -
gesi. En häst som inför en munhåle -
undersökning fick en normaldos av
Cepesedan vet (detomidin, en alfa-2-
receptoragonist) reagerade efter ett par
minuter med fascikulationer i bakmus-
kulaturen, bleka slemhinnor och brady-
kardi. Hästen fick Antisedan vet (atipa-
mezol) och var helt återställd efter 15
minuter. En häst fick vid en tandunder-
sökning initialt en normaldos av Cepe-
sedan vet. Eftersom hästen under in -
greppets gång började protestera fick
den efter 45 minuter ånyo Cepesedan
vet i en tredjedel av initialdosen och
efter ytterligare 55 minuter Cepesedan
vet i en femtedel av initialdosen. En kort ➤

VETENSKAP

FIGUR 4. Behandling med Fenylbutazon vet oralt pulver i samband med en muskelinflam-
mation följdes efter fyra dagars giva av tecken på en akut njurskada med feber och höga
njurvärden.
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stund efter den tredje itereringen ram -
lade hästen momentant till golvet och
blev liggande en kort stund med apné
och cyanotiska slemhinnor. Den reste
sig sedan och återhämtade sig successivt.
En häst som inför en tandundersökning
fick normaldoser av Cepesedan vet och
Torphasol (butorfanol) ramlade omkull
och blev liggande på sidan, okontaktbar
och med nystagmus. Hästen fick korti-
son och Antisedan vet, återhämtade sig
långsamt och kunde stå upp igen efter
cirka en timme. En häst (ardenner, 900
kg, 22 år) fick inför en behandling av
munhåla och tänder Cronyxin vet (flu-
nixin), Domosedan vet (detomidin) och
Torbugesic vet (butorfanol). Munhåle-
behandlingen pågick cirka en timme
och gick bra. Därefter blev hästen plöts-
ligt orolig och fick penisprolaps. Beteen-
det blev sedan alltmer oroligt och hästen
kastade sig ner och rullade runt, svetta-
des ymnigt, krampade, blev okontaktbar
och tittade sig mot buken och visade
tydligt att den hade ont i magen. För-
loppet pågick i ungefär 40 minuter.
Hästen gick nästan inte att komma åt
men veterinären lyckades ändå ge injek-
tioner av Vetalgin vet (metamizol) och

Buscopan (butylskopola-
min), dock utan att detta
hade någon effekt. Efter
diskussion med djuräga-
ren togs beslut om avliv-
ning. Obduktion genom-
fördes inte. De symtom
som hästen visade tyder
på att den drabbats av en
akut kolikattack. Det är
oklart vilket samband
som kan finnas med de
läkemedel som gavs.
Detomidin och butorfa-
nol ger när de tillförs i
kombination (och även
var för sig) en minskning
av den gastrointestinala
motiliteten. En möjlighet
är att kombinationen av
dessa läkemedel har gjort
att den pådrivande moto-
riken hos tarmen försva-
gats med tarmstopp som
följd. 

Det finns fyra rappor-
ter där hästar fått biverk-
ningar som troligen orsa-

kats av allergiska reaktioner. En häst som
fick Domosedan vet reagerade inom en
minut med urtikaria över större delen av
kroppen. Då hästen fem till tio minuter
senare fick Butomidor vet (butorfanol)
blev den ryckig i huvudet och började
sedan efter cirka 20 minuter svettas
mycket kraftigt. Detta avtog inom en
halvtimme men urtikarian kvarstod. En
häst som fick Domosedan vet intrave-
nöst fick urtikaria på vänster sidas hals
och bog (Figur 6). Butomidor vet gavs
några minuter senare utan att urtikarian
förvärrades. Urtikarian var helt borta
dagen efter. En häst som gavs Plegicil vet
oralt (acepromazin) och därefter Domo-
din vet (detomidin) intramuskulärt åter-
kom efter tre timmar till kliniken och
var då kraftigt ansvälld i mulen och runt
ögonen och hade en hyperemisk och
kärlinjicerad munslemhinna. Den fick
kortison och var återställd på kvällen.
En häst som fick Vetalgin vet intravenöst
och Ringer-acetat som infusion fick
urtikaria på kinder, bringa och bål. Efter
15–20 minuter gick urtikarian tillbaka.

Det finns två rapporter där det med-
delas att det vid eutanasi av hästar med
Somulose (som innehåller sekobarbital

och cinkokain) tog några minuter efter
injektionerna innan hästarna dog. Det
finns sedan tidigare flera rapporter om
att fördröjd effekt och andra komplika-
tioner kan förekomma vid eutanasi med
detta preparat. Orsaken är oklar. Avliv-
ning av hästar är en krävande uppgift
och tillgängliga metoder har både för -
delar och nackdelar. Det anges i pro-
duktresumén för Somulose att en alter-
nativ avlivningsmetod alltid bör finna
till hands.

Det finns 13 rapporter för Prascend
(pergolid), som verkar som en agonist
till dopamin-D2-receptorer i hypofysen.
Då dessa receptorer stimuleras hämmas
frisättningen av ACTH (adrenokortiko -
tropin) från pars intermedia i hypofysen,
vilket i sin tur leder till en minskad syn-
tes och frisättning av kortisol från bi -
njurebarken. Indikationen för Prascend
är behandling av hypofysär pars inter-
media-dysfunktion (PPID/pituitary pars
intermedia dysfunction) hos häst. Häs-
tar med PPID har en förhöjd utsöndring
av ACTH från hypofysen vilket ger en
ökad syntes och frisättning av kortisol
från binjurebarken (Cushings syndrom).
PPID diagnostiseras främst hos äldre
hästar. I föreliggande rapporter var häs-
tarnas ålder 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24,
24, 24, 25, 29 och 32 år. I en rapport
angavs inte hästens ålder. Reaktioner
som rapporterades var klåda, mjäll, hår-
lösa hudfläckar, anorexi, lös avföring,
stelhet, ataxi, tendens att snubbla, inter-
mittent hälta på olika ben, krampanfall,
letargi och allvarligt sänkt allmäntill-
stånd. Äldre hästar som får pergolid kan
ibland vara i mindre god kondition. Det
innebär att det i en del fall blir svårt att
bedöma om de symtom som ses är läke-
medelsrelaterade eller beror på annan
orsak. Det anges i produktresumén för
Prascend att det i sällsynta fall kan före-
komma biverkningar såsom aptitlöshet,
övergående anorexi, lindrig depression,
lätt ataxi, diarré och kolik. Det anges
även att om det uppstår tecken på dos -
intolerans ska behandlingen stoppas i
två till tre dagar och återupptas med
halva den tidigare dosen. 

Hos en häst (shetlandsponny, valack)
med diagnosen PPID påbörjades be -
handling med Prascend. Då veterinären
undersökte hästen efter sju veckors Pra-
scend-behandling gjordes det oväntade
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FIGUR 5. En häst som fick Osphos intramuskulärt började
efter två minuter skrapa med ena framhoven. 
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fyndet att manen var ljusare och att den
bläs och de strumpor som hästen haft
hade fått brunt hår. Efter en tid avsluta-
des Prascend-behandlingen varvid för-
ändringarna i hårfärgen gick tillbaka. I
pars intermedia i hypofysen bildas och
frisätts förutom ACTH också melano-
cytstimulerande hormon (MSH) och
även opioidpeptiden betaendorfin. Dessa
peptider härstammar från den gemen-
samma prekursorn pro-opio-melano kor-
tin. Pergolid hämmar frisättningen av alla
peptider som härstammar från pro-opio-
melanokortin, vilket anges i produkt -
resumén för Prascend. Pigmenteringen
av hår sker genom att melanininnehål-
lande granula, som finns i melanocyterna
i hårfolliklarna, tas upp i hårstrånas
keratinocyter. Detta sker under hårstrå-
nas tillväxtfas (den anagena fasen) och
påverkas av MSH. Det är möjligt att den
ändrade hårfärgen hos shetlandsponnyn
kan bero på att pergolid hämmar frisätt-
ningen av MSH. Kabergolin, som lik-
som pergolid är en ergotalkaloid och 
en agonist till dopamin-D2-receptorer,
hämmar också frisättningen av MSH
från hypofysen. I en undersökning fick
60 tikar kabergolin under två till 45
dagar för behandling av skendräktighet
och för induktion av östrus (löp) (1).
Hos sju av tikarna som fick kabergolin 
i mer än 14 dagar sågs färgförändringar 
i pälsen som kvarstod till nästa hårfäll-
ning: gulbruna tikar fick en gulaktig
päls, tikar av rasen dogo argentino fick
svarta pälsfläckar, främst på benen.
Tikarnas pälsfärg hade inte påverkats
under tidigare östrusperioder då de inte
varit behandlade med kabergolin. Orsa-
ken till förändringarna i päls färgen
antogs vara att kabergolin hämmar fri-
sättningen av MSH från hypofysen (1).

ÖVRIGT
En häst som avmaskades med Cydectin
Comp (moxidectin + prazikvantel) fick
tre dagar efter behandlingen kolik med
måttligt gasutspänd flexura pelvina och
blindtarm. I en rapport meddelas att
bland 16 hästar som fick intraartikulära
injektioner av Celeston bifas (betameta-
son, humanpreparat) reagerade tre av
hästarna med svullnader i de behandlade
lederna samt hälta. Lederna spolades
under narkos och hästarna behandlades
med antibiotika.

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary
drugs reported in Sweden during
2016, part 1
616 reports of suspected adverse drug
reactions were sent to the Swedish Medi-
cal Products Agency during 2016. Most
reports concern dogs, followed by cats,
horses and cattle. There were only few
reports in sheep, swine and rabbits. Six
reports concern negative reactions in
humans when treating animals. The 
present article describes the adverse 
drug reactions reported in horse. Most
reports in horse concern vaccines,
NSAID and drugs affecting the nervous
system. Twelve accounts concern horses
given antibiotics and among these most
reports deal with acute negative reac-
tions in horses injected intramuscularly
with procaine benzylpenicillin (”penicil-
lin-shock”).
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FIGUR 6. En häst som fick Domosedan vet intravenöst fick urtikaria på vänster sidas hals
och bog. Hästen på bilden har inget med fallet att göra.
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FÅGELINFLUENSA H5N8
Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 har
sedan hösten 2016 cirkulerat i stora delar av
EU med omfattande spridning hos vilda fåglar.
Detta har resulterat i många utbrott hos fjäder-
fä och andra fåglar i fångenskap med stora eko-
nomiska konsekvenser. Sedan den första rap-
porten från Ungern den 3 november har över 
2 600 fall från 28 länder rapporterats till EUs
sjukdomsrapporteringssystem ADNS, varav
över 1 000 rört fjäderfä (Figur 1).  

I Sverige har vi haft fem konstaterade fall av
fågelinfluensa där ett var på kommersiell
anläggning med fjäderfä och fyra fall var på
icke-kommersiella anläggningar, inkluderande
en djurpark. SVA har dessutom rapporterat ett
30-tal fall hos vilda fåglar där en eller ett par
fåglar konstaterats positiva. En förhöjd skydds-
nivå för fjäderfäägare i landet har gällt under
vintern, för att minska risken för ytterligare
smittspridning från vilda fåglar. 

Efter beslut från Jordbruksverket den 30
mars sänktes skyddsnivån från 2 till 1. Den
sänkta skyddsnivån innebär att fjäderfän och
tamfåglar åter får hållas utomhus, de ska dock
få foder och vatten under tak eller under ett
skydd utomhus. Fjäderfän som hålls utomhus
för att producera livsmedel för försäljning ska
hållas inhägnade.

H5N8 cirkulerar dock fortfarande hos vilda
fåglar i stora delar av EU, sannolikt även i Sve-
rige. Trenden i antalet fall har däremot varit
klart nedåtgående under mars (Figur 2) och de
allt högre utetemperaturerna försämrar fågel -
influensavirusets överlevnadsförmåga i miljön.

Risken för svenska fjäderfä bedöms därför som
fortsatt förhöjd, men på en lägre nivå än tidi-

Epizteln sammanfattar denna gång situationen med

högpatogen fågelinfluensa i Sverige. Den 30 mars

sänkte Jordbruksverket skyddsnivån från 2 till 1 vilket innebär att fjäderfän och

tamfåglar åter får hållas utomhus. Texten är sammanställd av Mikael Propst, SVA.

MÅNADENS EPIZTEL

FIGUR 1. Rapporterade fall av H5N8 hos fjäderfä (rött), andra fåglar i fångenskap
(grönt) och vilda fåglar (blått) inom EU sedan första rapporten i november 2016 
t o m mars 2017. Källa: ADNS.
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gare. Det är även fortsättningsvis viktigt att fjä-
derfäproducenter och hobbyfågelägare har
goda smittskyddsrutiner och i möjligaste mån
förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel.
Som alltid är det också viktigt att snabbt rap-
portera in sjukdomsfall hos fjäderfä där fågel -
influensa inte kan uteslutas. Under dagtid nås
tjänstgörande epidemiolog (dagjour) på SVA

på tel 018-67 40 00 och utanför kontorstid
(TiB) på tel 018-67 40 01.

SVA följer kontinuerligt smittläget avseende
H5N8, såväl internationellt via omvärlds -
bevakning som nationellt genom AI-övervak-
ningen av vilda fåglar (Figur 3), för att vid
behov snabbt kunna producera en uppdaterad
riskbedömning.  ■

MÅNADENS EPIZTEL

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

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

FIGUR 3. Antal vilda fåglar som
undersökts per månad mellan
mars 2016 – mars 2017 inom
viltfågelövervakningen. Röda
staplar representerar fåglar
som testat positivt för fågel -
influensa av typen H5N8.

FIGUR 2. Antal H5N8-rappor-
ter för fjäderfä, andra fåglar
i fångenskap och vilda fåglar
inom EU per vecka fr o m 
oktober 2016 t o m mars
2017. Källa: ADNS
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Vilken är din diagnos? – EKG

En katthona inkom till djursjukhus med and-
ningssvårigheter och misstänktes vara påkörd.
Fallet är insänt och tolkat av Annika Elmén,
Anicura Regiondjursjukhuset Bagarmossen.
Svaret är skrivet av Anna Tidholm, Anicura
Djursjukhuset Albano.

Birmakatt, sex år, kastrerad hona
ANAMNES: Katten inkom med andningssvårigheter
och misstänks vara påkörd då den hittades i ett dike
vid vägen.

STATUS: Mycket stressad katt med dyspné och hög
andningsfrekvens och hjärtfrekvens. Det är svårt att
avgöra om det föreligger ett blåsljud eller inte. Hjärt-
frekvensen är orytmisk. Inga synliga skador men båda
bakbenen känns kalla och katten släpar det högra
bakbenet.

EKOKARDIOGRAFI: Grav dilatation av vänster förmak
som är 3,5 gånger större än aorta (referensvärde för
kvoten mellan vänster förmak och aorta: <1,4) men
utan tydlig hypertrofi av vänster kammarvägg eller
interventrikulära septum, varför hjärtsjukdomen dia-
gnostiseras som oklassificerad kardiomyopati. I det
dilaterade förmaket ses blodet virvla trots att ingen
kontrast har givits.

EKG-UNDERSÖKNING: Se Figur 1.

BEHANDLING: Vätskedrivande, syrgas och sedering
(Dolorex). 

Vilken är din diagnos?

FIGUR 1. EKG, pappershastighet 50 mm/s, 1 cm = 1 mV.

SVAR SE SIDAN 48
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BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING 
Målsättningen med den nu föreslagna
organisationsjusteringen är att verksam-
heterna inom Sveriges Veterinärförbund
(SVF) ska kunna fortsätta ungefär som
förut men att förbundsstyrelsen (FS)
och fullmäktige (FM) ska få bättre över-
blick och kontroll över ekonomin och
undvika onödiga kostnader och dubbel-
arbete. För att åstadkomma det måste
förbundet bli en organisation med ett
organisationsnummer. För närvarande
har vi sju föreningar och sektioner med
egna organisationsnummer inom SVF.
Med en samlad organisation slipper vi
onödiga kostnader vid fakturering av
tjänster mellan olika delar inom förbun-
det. Denna förändring med ett organisa-
tionsnummer för hela SVF medför att
dess verksamheter: fackliga, företagande,
SVS med sina sektioner, normgrupper
m m, tydligare än idag underställs styrel-
sen och blir kostnadsställen inom för-
bundet. För att det ska fungera måste en
delegations- och attestordning upprättas
som klargör vem/vilka inom respektive
verksamhet som ska göra vad på vems
uppdrag och vem/vilka som har rätt att
attestera uppkomna kostnader. Verksam-
hetsplaner på kortare (ett till två år) och
längre (fyra år) sikt och med kostnads-
satta aktiviteter (budgetar) måste upp-
rättas för alla funktioner. OOG förut -
sätter att kostnadsläget rapporteras
regel bundet (kvartals- eller halvårsvis)
till FS. 

Utöver dessa åtgärder måste valproce-
duren anpassas för den nya organisatio-
nen. Nya stadgar och en ny arbetsord-
ning behöver tas fram. Allt måste dock
inte stå i stadgarna utan kan i stället fram-
 gå av en väl beskriven arbetsordning.

ÅTGÄRDER OCH KONSEKVENSER
Verksamheterna inom de tre nuvarande
strukturerna Anställda Veterinärers För-
ening (AVF), Företagande Veterinärers
Förening (FVF) och Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap (SVS) med sina
sektioner föreslås inordnas i funktioner,
underställda FS, med kostnadsställen, se
Figur 1. Varje funktion ska ledas av ett
råd (inskrivet i SVFs stadgar) där en
ledamot av FS ansvarar för respektive
verksamhet och är sammankallande och
ordförande för respektive råd. Verksam-
heterna ska i princip fortsätta som idag
med ledningsfunktioner bestående av
både förtroendevalda och anställda 
(om budsmän, jurister, generalsekreterare/
kan sliveterinärer etc).

OOG anser att det är rimligt att de
olika funktionerna ska kunna behålla de
medel man hittills genererat, och i fram-
tiden kommer att generera, för att
kunna driva sina respektive verksamhe-
ter. OOG hoppas att detta ska bidra till
att öka förbundsmedlemmarnas engage-
mang för förbundets olika verksamheter
och allas vilja att ta initiativ till att arbeta
med projekt och ärenden som upplevs
som viktiga.

FÖRBUNDSSTYRELSEN
I förbundsstyrelsen, som föreslås bestå
av sju ledamöter inklusive ordförande
och vice ordförande samt två supplean-
ter, kommer tre ledamöter att få ett sär-
skilt ansvar för SVFs tre viktigaste funk-
tioner – den fackliga (idag AVF), den för
företagarfrågor (idag FVF) och den för
kompetens- och professionsfrågor (idag
SVS) (Figur 1). Detta innebär ett bety-
dande merarbete och utökat ansvar för
dessa tre ledamöter jämfört med idag,
möjligen med undantag av ledamoten
med ansvar för SVS där arbetet kan lik-
nas vid det som idag utförs av SVS ord-
förande. FS föreslås sammanträda mer
sällan än idag och i större utsträckning
arbeta med strategiska frågor såsom
SVFs ekonomi och förbundets och vete-
rinärens roll i samhället.

Ingen representativitet i FS
Angående representativitet i FS, dvs att
ledamöter skulle väljas in i FS på ett 
särskilt mandat att företräda någon eller
något, har OOG vänt och vridit på
denna fråga. Vi har kommit fram till att
representativitet inte är en framkomlig
väg eftersom det 1) riskerar att skapa lås-
ningar inom FS och 2) motverkar att
alla styrelseledamöter tar ansvar för allt
arbete som FS gör och därmed tar ansvar
för hela förbundet. De tre ledamöterna
som ansvarar för respektive råd sitter
alltså inte i FS för att representera
anställda, företagare och sällskapet, utan

Omorganisation 
– nu igen?

Nästan alla delföreningar och sektioner inom veterinärförbundet hade i slutet av mars fattat ett 
första beslut om att biträda förslaget till ny organisation för SVF. Detta första beslut innebär också att man 

säger ett första ja till att upplösa nuvarande förening/sektion för att senare ansluta sig i ny form till SVF. 
Under våren 2017 skriver förbundets omorganisationsgrupp förslag till nya stadgar och ska förankra 

förslaget bland medlemmarna. I höst ska fullmäktige ta ställning till de nya stadgarna 
och därefter kan delföreningar och sektioner ta ett slutgiltigt beslut om att 

vara en gemensam organisation med SVF. 

TEXT: TORKEL EKMAN, vice ordförande i SVS och ledamot i SVFs omorganisationsgrupp (OOG).
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FIGUR 1. Förslag till ny SVF-organisation. Tre råd för respektive företagare (fd FVF),
facklig verksamhet (fd AVF) och veterinärmedicinska frågor (fd SVS) inrättas. Dessa
leds av varsin särskilt ansvarig ledamot i förbundsstyrelsen. Kansliet utför som tidi-
gare den operativa verksamheten inom alla funktioner/avdelningar under ledning av
en kanslichef. Förbundsstyrelsen och fullmäktige leder den strategiska verksamheten. 

för att vara särskilt kunniga inom
respektive område och på så sätt lyfta in
mer kunskap och kompetens i FS. Val-
beredningen ska dock få i uppdrag att
hitta särskilt betrodda och kunniga per-
soner inom respektive område. Frågan
om det ska vara en eller flera ledamöter
för en särskild verksamhet med hänsyn
till antal medlemar, frågans vikt eller
motsvarande, anses därmed vara klar-
lagd eftersom alla FS-ledamöter ska ha
fullt ansvar för alla frågor och beslut som
fattas.

OOG bedömer att vi gemensamt
behöver reda ut och ta ställning till hur
de tre FS-ledamöterna med särskilda
uppdrag ska kunna utföra detta mer -
arbete inom ramen för sitt ideella leda-
motskap. Alla torde vara medvetna om
hur mycket tid det idag går åt att leda 
t ex AVF eller SVS. Det är rimligt att
anta att vi kommer att bli tvungna att
arvodera dessa ledamöter så att de kan
bli deltidstjänstlediga, kanske 20–30
procent, från sina ordinarie arbeten.

Förbundsordförandens roll och
arvodering
En annan fråga som ännu inte har
behandlats av OOG och som rimligen
påverkas av omfattningen av de tre FS-
ledamöternas särskilda uppdrag, är för-
bundsordförandens roll, uppdragets
omfattning och arvodering. Vi har tittat
på hur andra förbund och föreningar
gör och sett några intressanta lösningar.
OOG arbetar vidare efter målsättningen
att förslaget till ny organisation och nya
arbetssätt ska bli både billigare och
effek tivare än idag, det ska i vart fall inte
bli dyrare.

AVF BLIR FACKLIGA RÅDET
Som beskrivits måste alla (del-)föreningar
och sektioner inom SVF upplösas och
återbildas som nya verksamheter med
kostnadsställen inom SVF. Eftersom
stadgarna ser lite olika ut krävs olika
procedurer för att upplösa föreningarna/
sektionerna men för enkelhetens skull
fattar alla två beslut med ett års mellan-

rum. Det första beslutet är redan fattat
och det andra förväntas fattas i höst i
samband med årsmöten m m. Eftersom
AVF på sitt representantskapsmöte (RM)
var först ut i fjolårets beslutsprocess är
ambitionen att i år lägga RM så sent
som möjligt och förhoppningsvis efter
Veterinärkongressen i början av novem-
ber. 

Anställningen som arvoderad AVF-
ordförande föreslås ombildas till en del-
tidsanställd (samma omfattning som
idag) ”ombudsman”/chefförhandlare.
Anställningen kan upprätthållas av en
veterinär med goda arbetsrättsliga kun-
skaper eller av en annan kompetens. Till
dennas hjälp finns, som idag, jurister
och ombudsmän. Inom det fackliga
rådet (som ersätter AVF) föreslås finnas
förhandlingsdelegationer som driver
olika veterinära gruppers fackliga intresse-
frågor på delegation från FS och fackliga
rådet, med ledning och stöd från det
senare. OOG föreslår att RM ersätts
med en del av FM med facklig prägel
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och behandling av fackliga frågor. Det
fackliga rådet föreslås bestå av represen-
tanter från de olika förhandlingsdelega-
tionerna under ledning av en ordförande
från FS.

FVF BLIR FÖRETAGARRÅDET
Även de företagande veterinärernas krav
och önskemål ska hanteras av ett råd,
företagarrådet, som leds av en särskilt
utsedd ledamot av FS. Det blir viktigt
att dels kunna erbjuda företagande vete-
rinärer stöd och hjälp med företagarfrå-
gor men också att skräddarsy medlems-
avgiften så att den, som idag, passar för
företagare och företag. Här är OOG
ännu inte framme med ett färdigt förslag.
Företagarrådet bör, som idag, kunna
köpa kompetens utifrån och bland annat
ha ett avtal med Företagarna. 

SVF måste via FS, som idag, reglera
och samordna frågor som är av intresse
för både anställda och företagare. Sådana
frågor kan röra arbetsmiljö och över-
gripande juridik inom det veterinära
yrkesområdet. Även för företagande
veterinärer ska det som idag avsättas
medel för en deltidsanställd ombuds-
man och del av jurister, kanslifunktioner
m m. OOG föreslår att FVFs årsmöte,
som hittills ägt rum på våren, ersätts
med en del av FM med företagarprägel
och behandling av dito frågor. OOG
bedömer att om företagarrådet anser att
det dessutom behövs ett årligt medlems-
möte för att t ex utse en ledningsgrupp,
som också kan utgöra stommen i rådet,
bör det vara möjligt.

SVS BLIR VETERINÄRMEDICINSKA
RÅDET
SVS har aldrig haft något eget organisa-
tionsnummer och har sedan länge
betraktats som en helt integrerad del av
SVF, men med ansvar för veterinärmedi-
cinska yrkes- och professionsfrågor. Vid
omorganisationen för drygt tio år sedan
behöll SVS (och sektionerna) sina
arbetsuppgifter och sin ställning inom
SVF. SVS arbete bedrivs dels av general-
sekreteraren, dels av ideella krafter i sek-
tionerna. Arbetet leds och samordnas av
kollegiet som består av de olika sektio-
nernas ordföranden. Arbetet hålls sam-
man av en ideellt arbetande ordförande
som även sitter i FS, en vice ordförande
samt en heltidsanställd generalsekrete -

rare (veterinär) och en assistent. Mycket
av SVS arbete: projekt, specialistutbild-
ning arna, styrning av normgrupper,
remisser, kongressen etc, utförs av sek-
tionerna och deras styrelser. Dessa avses
finnas kvar även efter den pågående
organisationsjusteringen men döps om
till ledningsgrupper. Eftersom flertalet
av sektionerna har organisationsnum-
mer och därmed utgör juridiska perso-
ner måste de genomgå samma ombild-
ningsprocedur som AVF och FVF.  

Generalsekreterarens arbete med hante-
ring av en uppsjö inkommande ärenden,
bistånd till sektionerna och ledning av
delar av arbetet förväntas kvarstå även
om titeln ändras till kansliveterinär.
Dock behövs även inom SVS verksam-
het en tydligare styrning av ansvarsför-
delning, beslut om kostnadsersättningar
etc, dvs en tydlig delegations- och attest -
ordning.

Sektionerna kan framgent inte ha for-
mell status som juridiska personer med
egna organisationsnummer utan inord-
nas i förbundsstrukturen. Sektionerna
kommer, utöver sina ledningsgrupper,
även att behöva bemanna de arbetande
utskott för utbildning, internationella
frågor och det årligen rullande kongress-
projektet m fl. Detta arbete bedöms inte
bli mer betungande än idag. Tvärtom är
en välgrundad förmodan att en del dub-
belarbete kommer att kunna undvikas
och att sektionernas ledningar kan för-
dela arbetet mer jämnt mellan sig. OOG
föreslår att den person som leder respek-
tive sektion, och som utses av ett årligt
medlemsmöte (som av föreningsrättsliga
skäl inte får heta årsmöte), ska ingå i det
veterinärmedicinska rådet (VR) som

ersätter SVS kollegium. Det är rimligt
att anta att VR kommer att behöva träf-
fas flera gånger årligen för gemensam
planering av verksamheter, lägga budget,
planera specialistutbildningar, utse ESK,
enas om initiativärenden/projekt m m,
dvs mötas i samma form och med unge-
fär samma frågor som nuvarande kolle-
giet. VR ska ledas av en särskilt utsedd
ledamot av FS.

VALPROCEDUREN
För enkelhetens skull beskriver vi val-
proceduren från fullmäktige och ”neråt”,
dvs i delegations- och attestordningen.

Fullmäktige (FM), som fungerar som
ett delegatsmöte, är SVFs högsta beslu-
tande organ och det organ som väljer
styrelse (efter förslag från valberedningen
och enskilda medlemmar), beviljar FS
ansvarsfrihet, beslutar om stöd för bud-
getförslag, medlemsavgifter m m. FMs
delegater utses, som idag, i direktval av
SVFs medlemmar via internet. För att
möjliggöra en bra sammansättning av
FM uppdras, som idag, åt de olika funk-
tionerna i SVF att nominera ledamöter
som är insatta i aktuella frågeställningar.
Delegaterna presenteras, som idag, i
veterinärtidningen. FM väljer ledamö-
terna i FS (efter förslag av valberedningen)
och ledamöterna i råden, de senare efter
förslag från årliga medlemsmöten för
förhandlingsdelegationer, företagande
veterinärer och sektionerna. 

FM uppdrar åt FS att kontinuerligt
ansvara för att SVFs olika funktioner
följer sina verksamhetsplaner och bud-
getar. Detta ansvar och uppdrag skrivs in
i stadgarna. Därvid etableras en delega-
tions- och attestordning som ger tydlig-
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DETTA ÄR OOG

Författaren har skrivit artikeln efter bidrag från övriga medlemmar 
i omorganisationsgruppen (OOG). I OOG ingår ordförandena från
Företagande Veterinärers Förening Johanna Habbe, Anställda Veteri-
närers Förening Fredrike Ritter/Kajsa Gustafsson, SVF Marja Tullberg
och huvudförfattaren. Även SVFs kanslichef Per Carlsson ingår i OOG.
Gruppen har fram till början av 2017 haft stöd av en organisations-
konsult från KPMG. Syftet med artikeln är att ge SVFs medlemmar
information om OOGs arbete och förslag så här långt (24 mars 2017)
och att summera vilka frågor som återstår.
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het i rutiner för beslut och ansvar. De
olika sakfrågeägarna, sektionerna och
funktionerna för fackliga och företagar -
frågor, driver därefter sina frågor ungefär
som idag inom respektive intresseom -
råde. Dessa olika sakfrågeområden
behöver kostnadsställen inom SVFs
kontoplan att föra sina omkostnader och
intäkter till.

Förbundsstyrelsen (FS) utses av FM.
Strävan bör vara att valberedningen får
fram flera kandidater till posterna som
ordförande, vice ordförande och leda-
möter. Valberedningens förslag av leda-
möter presenteras i veterinärtidningen
inför FM och de får tala för sig på FM.

Dessutom bör det i stadgarna tydligt
framgå att enskilda medlemmar kan
inkomma med nomineringar till FS,
inte bara till valberedningen utan också
direkt till FM. 

FS utser ledningarna i sektionerna
efter förslag från respektive årligt med-
lemsmöte (samordnas av VR) och fack-
liga rådets förhandlingsdelegationer
efter förslag från dess medlemmar.
Bemanning av utskott, bland annat
verkställande utskottet och de för
utbildnings- och internationella frågor
m fl, utses av FS. 

Sektioner och förhandlingsdelegatio-
ner m fl: utöver att utse ledningsgrupper

med sammankallande och ledamöter ska
de årliga medlemsmötena godkänna
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan
och kommande års budget inom sina
respektive intresseområden.

Kanslifunktioner och administrativt
stöd för de beskrivna verksamheterna
föreslås finnas ungefär som idag, se
Figur 1. OOG har ännu inte kostnads-
satt några funktioner inom SVF men
utgångspunkten har varit att den nya
organisationen ska ge större medlems-
nytta, underlätta både kansliets och för-
troendevaldas arbete och därmed bidra
både till lägre utgifter och större effekti-
vitet. ■
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Jobbat dygnet runt?

Läs mer om arbetstid på AVFs hemsida
www.svf.se/sv/AVF under Arbetsmiljö.

SLU stiger i världsrankningen

❘❙❚ I mitten av mars publicerades den väl-
renommerade internationella QS-rank-
ning en av världens toppuniversitet på saj-
ten www.topuniversities.com. QS World
University Rankings är ett globalt baserat
företag som förmedlar nätverk för fortbild-
 ning och yrkesutveckling för alla akade-
miska yrkesgrupper. Deras univer sitets-
rankning baseras på universitetens akade-
miska rykte, rykte bland arbetsgi vare och
den publicerade forskningens genomslag.

I årets rankning placerade sig SLU
högre än tidigare i kategorin veterinär -
utbildningar/veterinärvetenskap. Det
svenska universitetet har klättrat från 
plats 43 2015 via plats 30 förra året till
plats 28 i år. Högst på listan ligger Univer-

sity of California, Davis, tätt följt av Cor-
nell University. Bästa skandinaviska veteri-

när utbildning enligt QS-rankningen har
Köpenhamns universitet, som hamnar på
en hedrande trettonde plats. Den svenska
utbildningen ligger dock före såväl univer-
siteten i Berlin och Tokyo som Washington
State.

QS-listan för veterinärutbildningar har
tagits fram genom jämförelser mellan alla
registrerade veterinärmedicinska lärosäten
i världen. Bara i Europa finns 110 veteri-
nära utbildningsanstalter noterade hos den
europeiska veterinärfederationen FVE.  ■

❘ ❙❚ noterat
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I årets QS-rankning placerade sig SLU högre än tidigare
i kategorin veterinärutbildningar/ veterinärvetenskap.

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

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

Ytterligare upplysning om Hero fonden samt anmälningsblankett finns på veterinär-
förbundets hemsida www.svf.se. Om du behöver ytterligare upplysningar, ring
Sveriges Veterinär förbund, 08-545 558 20. 
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slutet av februari skickade Jord-
bruksverket ut en remiss om för-
slag till nya föreskrifter om skyl-
digheter för djurhållare och för
personal inom djurens hälso- och

sjukvård. Jordbruksverket vill bland
annat under sex år göra ett undantag så
att djurvårdare, efter särskild utbildning
och under veterinärs ansvar, kan utföra
vissa arbetsuppgifter som idag bara legi-
timerad personal får göra. Verket moti-
verar förslaget med att det är stor brist
på legitimerade djursjukskötare i Sverige.

Förslaget kritiserades av studentkåren
VMF i veterinärtidningen 3/17, men
veterinärförbundets svar var då inte sam-
manställt. Den 14 mars skickade för-
bundet in sitt yttrande i frågan tillsam-
mans med en skrivelse med utökade
kommentarer till Jordbruksverket.

KONTROVERSIELL FRÅGA
Frågan om delegering till icke legitime-
rad personal är kontroversiell inom vete-
rinärförbundet, konstaterar förbundets
talesperson Susanna Sternberg Lewerin
inledningsvis. Beroende på erfarenhet
och arbetssituation ser veterinärkåren
olika på denna fråga. Oro för kvaliteten
inom djursjukvården och säkerställande
av djurskyddet dominerar åsikterna.
Detta gör att man antingen kan se för-
slaget som en oroväckande kvalitets-
sänkning av djursjukvården, eller som
en nödvändig åtgärd för att säkerställa
tillgänglighet till djursjukvård för djur i
landets alla delar och under dygnets alla
timmar. 

Många av veterinärförbundets med-

lemmar påtalar de problem som upp-
stått med brist på legitimerade djursjuk-
skötare vid ikraftträdandet av förändrade
krav i januari 2015, framhålls i remiss-
svaret. För många kliniker är problemet
att få tag i legitimerad eller behörig per-
sonal den enskilt största frågan. Jord-
bruksverkets förslag ses av dessa som en
stor hjälp och nästan nödvändigt.

FÅR INTE PERMANENTAS
Dock kan man också se en risk att för-
troendet för de legitimerade djursjuk-
skötarnas status och kompetens urhol-
kas. Det är främst undantaget på nivå 3,

som rör narkos, som väcker mycket oro.
Djursjukskötarutbildningen ger en gedi-
gen kunskap inom t ex anestesi, betyd-
ligt mer än vad som ryms inom veteri-
närprogrammet. Den senare yrkeskate-
gorin ska dock ansvara och vägleda djur-
vårdar-/djurskötarpersonalen. Det finns
ett stort värde i att ha två legitimerade
personalkategorier inom djursjukvården
och att dessa har högskoleutbildning
och möjligheter till forskarutbildning. 

Det är viktigt att förslaget verkligen är
en temporär lösning som inte får perma-
nentas, framhåller veterinärförbundet.
Den stress som upplevs av många är ett

Delade åsikter om behand-
lingsrätt för djurvårdare

I mitten av mars svarade veterinärförbundet på den omdebatterade remiss 
som föreslår att icke-legitimerad djurhälsopersonal ska få utökad behandlingsbehörighet. 

Förbundets remissvar återspeglar både oron för brist på legitimerade djursjukskötare 
och oron för att förtroendet för legitimationens status ska urholkas.

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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Många av veterinärförbundets medlemmar påtalar de problem som uppstått med brist på
legitimerade djursjukskötare från januari 2015.
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arbetsmiljöproblem som måste åtgärdas
men det är angeläget att legitimerad per-
sonal i största möjliga utsträckning
används till de uppgifter som måste ut -
föras av legitimerad personal och att andra
arbetsuppgifter läggs på andra personal-
kategorier, menar SVF i remissvaret.

VAD HÄNDER SEDAN?
Vad händer efter år 2023 med djurvår-
dare som fått utökad behandlingsbehö-
righet enligt Jordbruksverkets förslag,
frågar veterinärförbundet. Hur ska övrig
personal förhålla sig till det och vad hän-
der om det fortfarande råder brist på
legitimerad personal? En sådan situation
får inte uppstå, konstaterar förbundet.
Dagens platser på djursjukskötarpro-
grammet kommer inte att kunna till -
godose behovet. Idag är utbildningen
populär med högt söktryck men frågan
är om detta kvarstår i ett läge där man
ser att det finns en annan väg att gå som
riskerar att permanentas under längre
tid. Behovet att utöka platserna på djur-
sjukskötarprogrammet är akut. Veteri-
närförbundet efterlyser insatser från
såväl Jordbruksverket som SLU för att
möta detta behov.

VETERINÄRS ANSVAR
Det är viktigt att den enskilde veterinä-
ren till fullo förstår att man är ytterst
ansvarig för konsekvenserna vid even -

tuella komplikationer som uppstår då
exempelvis narkos hanteras av icke legi-
timerad personal, framhålls i remissva-
ret. Här måste ledningen på varje arbets-
plats ta ett övergripande ansvar, det
måste vara tydligt för en veterinär som
arbetar jourtid med personal med
undan tag på nivå 3 vad just den perso-
nen kan och inte kan göra.

SVF framför vidare att det är orimligt
att veterinärer i varje enskilt fall ska
kunna bedöma om icke-legitimerad per-
sonal är tillräckligt kompetent för att
söva djur eller inte. Detta ses främst 
som ett problem på jourtid för nylegi -
timerade veterinärer som är i en bero -
endeställning på sin arbetsplats. Där
skulle möjligheten att lägga en del av
ansvaret på arbetsgivaren vara till stor
nytta för den enskilde veterinären. Det
vore önskvärt med någon typ av krav på
riktlinjer som underlättar för en mindre
erfaren veterinär att kunna kräva/efter-
fråga en legitimerad djursjukskötare till
narkosen.

För mindre kliniker är man inte så
orolig då veterinären bedöms som van
att ha det totala ansvaret, att arbeta med
personal som inte är legitimerad och
därmed införstådd med att ha ansvar för
det övrig personal gör. Det framförs
också som avsevärt mycket lättare för en
erfaren veterinär att utföra ett operativt
ingrepp och samtidigt bedöma djurets

narkosdjup, jämfört med hur det är för
en nyutexaminerad veterinär med mindre
erfarenhet. Här finns också skillnader
mellan olika djurslag.

Sammanfattningsvis ser olika veteri-
närer ansvarsfrågan som olika proble -
matisk, vilket indikerar ett behov av ett
mer individuellt anpassat regelverk där
undantag (rör främst nivå 3) skulle
kunna villkoras till enskild klinik och
djurslag.

UTBILDNINGSKVALITET
Utbildningskvaliteten är den aspekt som
det råder störst enighet om inom veteri-
närförbundet. Det måste finnas ett
externt kontrollsystem för utbildning av
icke-legitimerad personal på nivå 2, men
framför allt på nivå 3. Utbildningsplan
och kompetens hos den som utför
utbildningen måste kontrolleras av Jord-
bruksverket. Det måste finnas tydliga
kursplaner där det framgår vilken kom-
petens lärare i olika moment innehar,
detaljerade kunskapskrav och hur dessa
examineras, understryker förbundet. 

Utan tydlig kvalitetssäkring kan inte
likriktning säkerställas. Då kan problem
uppstå när den utbildade personalkate-
gorin byter arbetsplats. Arbetsgivare bör
också ha en utbildningsplan för intern -
utbildning av icke-legitimerad personal,
avslutar SVF sina kommentarer till
remissvaret.  ■
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Det är viktigt att den enskilde veterinären förstår
att man är ytterst ansvarig för konsekvenserna
vid eventuella komplikationer när exempelvis 
narkos hanteras av icke legitimerad personal. 

FO
TO

: S
O

FI
E

H
EN

RI
K

SS
O

N

SVT 5 2017 korr:Layout 1  17-04-21  07.41  Sida 28



edan 2001 finns informatio-
nen om läkemedel i Sverige 
i digital form för datorer,
surfplattor och mobiler på
Fass.se och genom journalsys-

tem. Utgivningen av Fass för humanlä-
kemedel i bokform pågick i 50 år innan
den upphörde 2015. Informationen på
Fass.se uppdateras kontinuerligt och
Fass.se finns tillgänglig när den behövs.
Ett viktigt skäl till beslutet att enbart
utveckla den digitala Fass.se var att 
patientsäkerheten blir högre när infor-
mationen uppdateras kontinuerligt och
inte bara en gång om året som var fallet
med Fass i bokform.

I den digitala världen kan nya tjäns-
ter, som inte är möjliga i bokformatet,
utvecklas. 2014 lanserades t ex lager -
statusfunktionen, dvs att man när som
helst direkt i datorn eller telefonen kan
ta reda på om ett visst apotek har ett
visst läkemedel hemma.

VID ETT VÄGSKÄL
I närmare ett halvt sekel fanns även en
separat Fass-bok med information om
djurläkemedel, liksom det finns en
avdelning på Fass.se för djurläkemedel.
2016 gavs den sista Fass Vet-boken ut
och all fortsatt utveckling läggs på de
digitala tjänsterna, berättar Annika
Johansson, projektledare på LIF – de
forskande läkemedelsföretagen.

– Vi stod vid ett vägskäl. Informa-
tionsmängden i Fass Vet hade växt så
mycket att vi behövde dela upp boken i
två band. Fass Vet 2016, den sista
boken, kunde tryckas i ett band genom
ett byte till mycket tunt papper men

därefter hade vi tvingats ändra formatet.
Istället för att satsa på boken valde vi då
att satsa på de elektroniska kanalerna,
säger hon.

ALLTID TILLGÄNGLIG
Fass.se finns i en datorversion, en mobil-
anpassad version och en app-version.
App-versionen kan användas även när
användaren inte har kontakt med inter-
net.

Inför den fortsatta utvecklingen av
tjänster för djurläkemedel skickade LIF
en enkät till landets cirka 3 500 yrkes-
verksamma veterinärer. Syftet var att ta

reda på vilken typ av läkemedelsinfor-
mation som veterinärerna efterfrågar
och i vilka situationer. Enkäten visade
bland annat att vissa veterinärer har ett
stort behov av att informationen är till-
gänglig även när internetuppkopplingen
sviker.

– Det har vi löst genom att vidareut-
veckla mobilversionen av Fass i en app,
som även fungerar utan internet. Infor-
mationen uppdateras automatiskt till
den senaste versionen när användaren
har kontakt med internet och appen är
aktiv. Därmed har veterinärerna alltid
tillgång till informationen med reserva-

Ny Fass-app informerar 
veterinärer även off-line

Nu lanseras Fass Veterinär, en app med aktuell information om djurläkemedel 
för dem som arbetar med djursjukvård. En annan nyhet är att informationen från Fass 

finns tillgänglig även när användaren inte är uppkopplad mot internet.

STEN ERIK JENSEN, frilansskribent för LIF*
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Fass Veterinär-appen finns tillgänglig kostnadsfritt för telefoner och surfplattor baserade
på Android eller iOS.
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tion för att uppdateringar kan ha skett
sedan senaste gången användaren var
uppkopplad till internet, säger Annika
Johansson.

LAGERSTATUSFUNKTION
Den lagerstatusfunktion som sedan
2014 finns i Fass.se används mer för
produkter avsedda för djur än för pro-

dukter avsedda för människor. Om man
söker via mobilen kan man använda
platstjänster och därmed få reda på om
läkemedlet man söker finns på apotek i
närheten. Denna tjänst förutsätter att
användaren är uppkopplad till internet
eftersom man annars inte kan få en
aktuell information om lagerstatus. I
datorversionen av Fass.se kan man i stäl-

let söka apotek genom att välja ort.
I appen för veterinärer har använda-

ren även en möjlighet att filtrera på ett
drygt 30-tal olika djurslag så att enbart
läkemedel för det valda djurslaget visas.

*STEN ERIK JENSEN, frilansskribent för LIF,
Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Box
17608, 118 92 Stockholm.
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Ilmars Dreimanis
Laholm
Tel: 0430–600 72
Mobil: 0730 –60 10 08
E-post: imsestina@hotmail.com

Ilmars har större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat 
som distriktsveterinär. Numera är han privatpraktiserande 
med inriktning på animalieproduktionens djur. Han har varit 
fackligt aktiv inom Distriktsveterinärföreningen, varit ledamot 

nämnder och fonder.

Florin Gurban-Marcu
Höör
Tel: 0413–219 00
Mobil: 073–349 79 98

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

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

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

Medlemmarna i kollegiala nätverket lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga. Du behöver inte vara medlem för att ta kontakt 
och du garanteras sekretess och kan också välja att vara anonym. Samtalsämnet är fritt. Vanligt är att veteri närer vänder sig 
till nätverket i frågor som rör till exempel ohälsa, stress, privata problem och kriser, alkohol- eller missbruksproblematik, ut-
brändhet, mobbning, hot eller anmälan till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Kollegiala nätverket är ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på ideell grund står till förfogande för kolleger 
som behöver en samtalspartner. Sveriges Veterinärförbund har initierat verksamheten och stödjer nätverket med återkom-
mande utbildning.

Kollegiala nätverket – veterinärer stödjer veterinärer
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Med anledning av artikeln om
immunmedierad hemolytisk anemi
hos hund i SVT 3/17, vill en läsare
med erfarenhet av veterinärmedi-
cinsk klinisk kemi i USA och Sverige
ge sina kommentarer kring sjukdo-
men.

Jag vill ge några kommentarer till Mari
Molins artikel om immunmedierad
hemolytisk anemi (IMHA) hos hund 
i Svensk Veterinärtidning nummer 3
2017.

Figur 2 i artikeln ser inte ut som en
typisk IMHA-blodbild. Det syns flera
spökceller (lyserade erytrocyter) som
kan ses vid IMHA men även vid övriga
hemolytiska anemifall. Man ser flera väl-

digt små hemoglobinfärgade sfäriska
strukturer vid kanten av flera erytrocy-
ter. Dessa strukturer kan vara Heinz -
kroppar. Heinzkroppanemi orsakar ock -
så hemolytisk anemi. Heinzkroppar ses
tydligare med retikulocytfärg. I figuren
ses även mikrocyter (mindre än sfäro -
cyter) som inte ses typiskt vid IMHA.
Fem till sju av cellerna kan vara sfäro -
cyter. Jag ser ingen polykromasi och den
bör vara väldigt tydlig vid IMHA.

Ökad osmolär fragilitet ses vid många
olika situationer, även lipemi, och är
inte specifikt för IMHA, vilket Mari
Molin påpekar i sin artikel. Man bör ta
ett fastande blodprov till hematologin.
Lipemi (efter att hunden har ätit eller
patologisk) kan orsaka hemolys och öka
den osmolära fragiliteten. Ökad osmolär
fragilitet ses dessutom vid Heinzkropp -
anemi (ofta på grund av att hunden ätit
lök), blodparasiter, zink- och kopparför-
giftning, fosfofruktokinasbrist och vissa

medfödda defekter. Det är fel att använda
osmolär fragilitet som ett specifikt test
för IMHA och det bör enligt min
mening inte ens användas som ett del-
diagnostikum.

Det är viktigt att börja med rätt dia-
gnos för patienter med den aktuella
blodbilden. Jag beskrev tillsammans
med tre andra författare problematiken i
en artikel om en vaktelhund med fosfo-
fruktokinasbrist som blivit behandlad
med kortison i flera år mot IMHA, men
som inte hade IMHA (1).

R e f e r e n s

1. Hillström A, Tvedten H, Rowe A & Giger U.
Hereditary phosphofructokinase deficiency
in wachtelhunds. J Am Anim Hosp Assoc,
2011, 47, 2, 145–150. 

HAROLD TVEDTEN

DVM, PhD, dACVP, dECVCP

Några kommentarer om immun-
medierad hemolytisk anemi

INSÄNT

insänt

+
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Harold Tvedten kommenterar på
föregående sida en artikel om
immunmedierad hemolytisk anemi
som publicerades i SVT 3/17. 
Artikelns författare svarar här 
Tvedten.

Jag vill börja med att tacka för kloka
kommentarer till min artikel om
immunmedierad hemolytisk anemi
(IMHA) hos hund. Jag (författaren) har
inte specialkunskap i cytologi eller labo-

ratoriearbete varför jag inte med egen
erfarenhet i sak kan bemöta diskussions-
punkterna.

Vi är självklart eniga om att en kor-
rekt diagnos är av yttersta vikt för att ge
en korrekt behandling. Jag hoppas också
att just behovet av cytologisk kompetens
för detta framgår i artikeln. Gällande
bilden är den tagen ur eget material på
eget utstryk men från en patient som
fått diagnos via patolog. Att bilden
bedöms som ej representativ av Harold
Tvedten och kan ha gett fel information
till läsarna beklagar jag.

Åsikterna verkar gå isär avseende
användbarhet av det osmolära fragilitets-

testet, men precis som både artikeln och
Harold Tvedten framhåller har testet
bristande specificitet. Med tanke på dis-
kussionen angående vikten av korrekt
diagnostik som är beroende av specifik
kompetens för bland annat granskning
av utstryk, aggluttinationstest och/eller
Coombs test, borde därefter inget behov
av osmolärt fragilitetstest föreligga.
Tvedtens på mångårig erfarenhet baserade
åsikt bör väga tungt till fördel för att inte
använda testet vid diagnostik av IMHA.

MARI MOLIN

leg veterinär, specialistkompetens 
i sjukdomar hos hund och katt

Tack för kloka kommentarer om
IMHA

replik
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Fördubbling av hästforsk-
ningsmedel 2018
❘❙❚ Den 31 mars öppnade Stiftelsen Häst-
forskning sin utlysning av forskningsmedel
inför 2018. Forskare i Sverige och Norge
välkomnas att söka pengar, gärna tillsam-
mans. Årets utlysning är på drygt 21 mil-
joner kronor, mer än dubbelt så mycket
som förra året. Utlysningen är öppen för
ansökningar både inom samhällsveten-
skap och humaniora och inom veterinär-
medicin, husdjursvetenskap och teknik -
vetenskap. 

– Ansökningar välkomnas inom stiftel-
sens båda forskningsområden, men vi ser
gärna fler starka ansökningar inom områ-
det samhällsvetenskap och humaniora
säger Peter Kallings, forskningschef på
Stiftelsen Hästforskning. En ansökan som
lever upp till stiftelsens krav på både hög
relevans och hög vetenskaplighet har
ökad chans att bli beviljad.

Utlysningen genomförs i två steg och 

i det första steget välkomnas kortfattade
idéskisser. Ett antal av ansökningarna 
går, efter bedömning av i första hand
deras relevans för hästen och hästnä -
ringen, vidare till steg två där forskarna

får möjlighet att skicka in en full ansökan
med tonvikt på vetenskaplig kvalitet.
Utlysningens första steg stänger den 
1 juni. Ytterligare in formation finns på
http://hastforskning.se.  ■

❘ ❙❚ noterat
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Inför 2018 utlyser Stiftelsen Hästforskning forskningsmedel på drygt 21 miljoner kronor.
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I veterinärtidningen nummer 4/17
kritiserade en grupp SVF-medlem-
mar förbundsstyrelsens höga kon-
sultkostnader samtidigt som styrel-
sen varslar kanslipersonal. Styrelsen
besvarade kritiken i samma tidning
men medlemmarna är inte nöjda.
Fullmäktige bör ifrågasätta om 
den nuvarande styrelsen ska ges
ansvars frihet, menar insändarna.

Alternativa fakta är ett uttryck vi lärt oss
på sista tiden. Tyvärr verkar en del sådana
ha använts i SVF-ordförandens replik på
vårt inlägg i veterinärtidningen 4/17. En
noggrann läsare kan säkert konstatera att
de personer som framfört sin oro över
veterinärförbundets framtid består av
engagerade medlemmar som bidragit 
till verksamheten tillsammans med för-
bundets personal. Vi har suttit i för-
bundsstyrelsen, i olika ESK-grupper, i
redaktionskommittén, i etiska rådet, i
understödsfonden, varit delegater i full-
mäktige, i SVS kollegium, representerat
förbundet som ordförande i en av FVE-
sektionerna m m. 

Det sägs i repliken att styrelsen gärna
ser att medlemmarna tar direkt kontakt
om man funderar över något. Tyvärr har
detta visat sig vara svårt och gensvaret på
sådana försök har varit magert. Därom
vittnar bland annat Arvid Ugglas insän-
dare rörande NKVet i SVT 4/17. Han
har inte fått svar på flera år trots uppre -
pade önskemål om att få träffa styrelsen.
En del av oss har försökt framföra vår
oro, bett att få träffa styrelsen eller sökt
kontakt via e-post men antingen mötts
av tystnad eller anklagats för att sprida
felaktiga rykten och missuppfattningar.
I längden var ett öppet brev den enda

möjligheten att nå kontakt även om sva-
ret var väntat – en ny anklagelse om att
sprida felaktiga påståenden.

FRÅGOR SOM BEHÖVER SVAR
Vi är helt införstådda med att det
behövs en förbättring av förbundets
ekonomi och beklagar att situationen nu
är så svår som den anges vara. Vi är fullt
införstådda med att det kan behövas en
ny revisionsbyrå och rådgivning vad gäl-
ler det ekonomiska systemet. Sedan kan
det diskuteras om man behöver anlita en
av marknadens dyraste revisionsbyråer
och om det skedde någon inhämtning
av olika offerter innan valen av konsul-
ter. Vad vi framför allt undrar över är de
stora kostnader som föreligger för kon-
sulter som enligt uppgift fungerat som
”coach” åt ordförande och styrelse och

den konsult som, mot kanslipersonalens
önskemål, anlitades för att utreda den
dåliga arbetsmiljön. En redovisning av
kontraktet som skrevs med denna per-
son är önskvärd.

Att dessa konsultkostnader nu skulle
ha minskat är tveksamt då ca en miljon
kronor redan i år har utbetalats som
ersättning åt konsulter under januari
och februari. Detta inkluderar också en
betalning till den konsult som i repliken
anges ha slutat sitt arbete i december
2016. Påståendet att denna konsult
genererat intäkter som motsvarar sina
kostnader bör verifieras liksom påståen-
det att konsulten arbetat för samma
kostnad som en anställd. Behovet av en
konsults ständiga närvaro vid styrelse-
möten och möten med personalen behö-
ver också motiveras bättre när man vet

Alternativa fakta från förbunds-
styrelsen

REPLIK

replik

Veterinärförbundets kansli uträttar ett stort antal serviceuppgifter för medlemmarna,
poängterar insändarna.
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att kostnaden för dessa personer ligger
på ca 3 000–4 000 kronor per timme.

Vi skulle också vilja ha en förklaring
på vad styrelsen menar med påståendet
att ”det har sedan länge funnits en kul-
tur inom förbundet med motsättningar
mellan olika grupper av förtroendevalda
vilket inte varit gynnsamt för förbundets
förvaltning”.

KANSLIET STÅR FÖR MEDLEMS-
SERVICEN
Det är möjligt att Sveriges Veterinärför-
bund har ett stort kansli jämfört med
andra förbund men då bör man också
titta på vad kansliet uträttar för med-
lemmarna. Få andra fackförbund driver
något så tidskrävande som specialistut-
bildningsprogram, utarbetande av poli-
cydokument för professionen och yrkes-
relaterad informationsverksamhet för
både medlemmar och allmänhet i form
av djurägare och media. Inte minst vete-
rinärtidningen med 13 nummer per år är
ett konkret resultat av kansliets arbete.
Man får inte heller glömma den årliga
Kongressen som kräver insatser av ett
flertal personer inom kansliet i stort sett
hela året. Det internationella arbetet 
är omfattande, kontakterna med FVE
kräver framtagande av informationsma-
terial, besvarande av enkäter och frågor
från utländska veterinärer. 

Marja Tullberg skriver att styrelsen
genom ”internt arbete och delvis med
hjälp av extern kompetens identifierat
utrymme för effektivisering och om -
strukturering av kanslifunktionerna”. Vi
finner det anmärkningsvärt att de per -
soner som nu drabbas av varsel inte är 
tillfrågade eller informerade om dessa
tänkta omstruktureringar. Att sedan
påstå att servicen till medlemmarna inte
kommer att påverkas låter som ett önske-
tänkande eller som en felaktig konse-
kvensanalys.

FEL BESLUTSORDNING
Förbundsordföranden skriver att de
anställda inte kommer att ersättas med
konsulter men frågan är då vem som ska
göra arbetet? Det har aldrig rått någon
arbetsbrist på kansliet vilket är en trolig
orsak till att ingen kunnat ägna tid åt att
ta fram en grafisk profil, broschyrer,
medlemskort och nyhetsbrev som styrel-
sen nu påstår krävde en utomstående

konsult under mycket lång tid (ca tre år).
Kompetensen för denna typ av arbete
finns definitivt hos den ordinarie perso-
nalen men tiden har saknats. En av de
personer som nu varslas drar in närmare
en miljon i reklamintäkter under ett år,
vida överstigande de egna lönekostna-
derna. Hur kommer detta varsel att
påverka inkomsterna för förbundet?

I förbundsstyrelsens replik finns en
lång lista av områden där styrelsen avser
att utveckla verksamheten. En del är
sådant som vi hittills har saknat, t ex att
”synas i olika sammanhang, påverka
beslutsfattare i olika veterinära frågor
både nationellt och internationellt”. Det
utlovas också ”ökad service” – men vem
ska stå för den när de personer som hit-
tills givit servicen har varslats? 

När det ändå pågår en total omstruk-
turering av förbundet orsakad av ekono-
miska och skattemässiga problem hade
det varit betydligt trevligare att vänta
med personalfrågorna tills det står klart
hur det nya förbundet ska se ut, vilka
tjänster som behöver utföras och av vem.
Först då kommer vi att veta hur servicen
till medlemmarna behöver se ut och vil-
ken personal som kommer att behövas.

DISKUSSIONEN BORDE GÄLLA 
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Den 31 mars höll förbundsstyrelsen ett
”informationsmöte” med fullmäktige,
ett möte som helt saknade beslutsrätt
men som säkert genererade en kostnad
på runt 200 000 kronor. Vad som i stäl-
let borde ha gjorts vore att utlysa ett
extra fullmäktigemöte med beslutsrätt
där man kan diskutera styrelsens ageran-
de, kostnaderna och om den nuvarande
styrelsen ska ges ansvarsfrihet. Eller om
vårt fackförbund behöver en ny ledning
för att ta sig ur den nuvarande mycket
oroande situationen.

CHRISTINA AROSENIUS

MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM

LENA ELIASSON-SELLING

JONNA GOHIL

KAJSA GUSTAVSSON

SIMONE HÄUSLER

TORSTEN JAKOBSSON

PER JONSSON

ANDERS SANDBERG

WILHELM THAM

MARGARETA WIDELL

SLA välkomnar att djurvårdare
får utökade befogenheter

❘❙❚ Jordbruksverkets förslag att djurvårdare
under en övergångsperiod ska få utföra
vissa sysslor som bara legitimerade djur-
sjukskötare och veterinärer i dagsläget får
utföra, är en het fråga i djursjukvårdsbran-
schen. Den 31 mars – 2 april framförde
bransch- och arbetsgivarorganisationen
SLA-Svensk Djursjukvård sin åsikt i ämnet
på branschmässan VeTA-dagarna.

– Som branschorganisation välkomnar
vi förslaget. Det är helt nödvändigt för att
Sveriges djursjukhus och djurkliniker ska
kunna erbjuda den vård som efterfrågas.
Men vi vet att frågan upprör och det finns
en oro över vad detta kommer innebära
för kvaliteten inom djursjukvården, säger
Maria Lundvall, branschansvarig på SLA-
Svensk Djursjukvård. 

För att säkra en hög kvalitet under
övergångsperioden kompletterar SLA-
Svensk Djursjukvård sitt kvalitetssigill med
tre regler som innebär att de veterinärer
som ansvarar för djurvårdares hantering
av smärtlindrande och narkotikaklassade
läkemedel ska ha tillräckligt stöd och ut -
bildning för att vara trygga i det an  svaret. 

– Förslaget i sig innebär att en veterinär
alltid är ansvarig för den vård som ges
och att djurvårdare utför sysslor på upp-
drag av veterinären. Vi vill förstärka vård-
säkerheten ytterligare genom tillägget till
kvalitetsreglerna som gäller för alla med-
lemsföretag, säger Maria Lundvall.  ■

❘ ❙❚ noterat

FO
TO

: S
LA

-S
V

EN
SK

D
JU

RS
JU

K
V

Å
RD

SLA-Svensk Djursjukvård välkomnar för -
slaget att djurvårdare får utökade behand-
lingsbefogenheter, säger Maria Lundvall. 

➤

SVT 5 2017 korr:Layout 1  17-04-21  07.41  Sida 34



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  5 • 2017 35

REPLIK

I veterinärtidningen nummer 4/17
påbörjades en debatt om veterinär-
förbundets nya organisation och
förändringsarbete. Ordföranden 
i Anställda Veterinärers Förening,
AVF, framför här sin oro över att
det fackliga arbetet blir lidande i
den nya organisationen.

Under tio år har veterinärförbundet haft
den organisation vi har idag, med för-
bundet som ”paraply” över föreningarna
AVF, FVF och SVS. AVF och FVF har
varit egna organisationer med egna orga-
nisationsnummer. Den ordningen har
under åren som gått visat sig ha både
fördelar och nackdelar. AVF-styrelsen
har länge pratat om att det behövs en
förändring och vi har även diskuterat
detta med förbundsstyrelsen.

En omorganisationsgrupp har kom-
mit med ett förslag till ett framtida för-
bund (se separat artikel i denna tidning,
reds anmärkning). Förslaget har alla del-
föreningar varit med och tagit fram och
det har förutsättningar att bli bra. Allt är
inte klart ännu, AVFs representantskaps-
möte hade några krav som man ska titta
på och vi får se vad som händer med
stadgearbetet och ”finputsningen”.

Jag känner dock en oro över hur
mycket det fackliga rådet som är tänkt
att ersätta AVF i framtiden kommer att
kunna driva samma frågor som AVF dri-
ver idag, med samma styrka som nu. Jag
hoppas verkligen att det blir lika mycket
då det behövs. De arbetsrättsliga proble-
men minskar inte. Under de år vi haft
nuvarande organisation har medlems -
kåren ökat med ca 25 procent, vilket är
väldigt bra. De flesta nya medlemmar
har massor av frågor inför sin kanske
första veterinäranställning. De vill ha

hjälp att tolka kontrakt, de efterfrågar
lönerådgivning och efter ett tag på
arbetsplatsen finns andra ärenden de vill
ha hjälp med. 

Det som är positivt med nuvarande
organisation är att AVF haft möjlighet
att lägga ner mycket arbete på fackliga
problemställningar och att det fackliga
har fått en plats på kartan. Vi har hunnit
med förhandlingar, kursverksamhet och
rådgivning men nu har vi blivit så många
medlemmar att arbetsbelastningen när-
mar sig smärtgränsen. Arbetet sköts efter
bästa förmåga av två jurister och mig
som ordförande. Efter alla år har jag lärt
mig en hel del och hanterar vissa ären-
den och MBL-förhandlingar som juris-
terna inte hinner med. Men vi räcker
inte till och vi behöver mer hjälp både
med administrativt arbete och ombuds-
mannafrågor.

Nu ska jag gå ner i arbetstid av olika
skäl, vilket innebär att AVF behöver än

mer hjälp till förhandlings -
avdelningen. I detta skede har
förbundsstyrelsen tagit ett
”obehagligt” beslut att varsla
personal på kansliet. Beslutet
är baserat på att det enligt sty-
relsen behöver sparas pengar
och personalkostnaderna är
en dyr post. Det får konse-
kvenser för AVF som jag inte
vet hur vi ska lösa. Jag är
mycket medveten om att vi
måste spara men är inte helt
överens med SVF-styrelsen
om hur. 

Planen är att SVF och AVF
ska bli ett i höst men den
utvecklingen kan ifrågasättas
genom det som nu sker. Det
behövs idag akut både admi-
nistrativ hjälp och också en
öronmärkt ombudsman för
det fackliga arbetet. AVF vill
fortsätta jobba med det vi gör
för våra medlemmar, gärna i

ett gemensamt Sveriges Veterinärför-
bund, men vi måste få garantier för att
våra resurser inte urholkas. Jag är orolig
för att det kommer att bli mindre tid 
för fackliga frågor i framtiden och där-
med problem för våra medlemmar att 
få hjälp.

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

Oklara fackliga resurser i framtidens
SVF

replik

AVF-ordföranden känner en oro över hur mycket det
fackliga rådet som ska ersätta AVF kommer att kunna
driva fackliga frågor med samma styrka som nu.

UTHYRES
Välutrustad smådjursklinik i Ystad-
trakten uthyres till erfaren veterinär. 
Obegränsad utveckling. 
Kontakt:
Gamlegårds djurklinik
0703229888
doberman0045@home.se
Staffan Wadström
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FACKLIGA FRÅGAN

Hur räknas semesterdagar när man
jobbar deltid?

Om man arbetar
deltid är det inte
alltid lätt att 
förstå hur man

beräknar antalet
semesterdagar som

förbrukas under en given tidsperiod.
Beräkningarna blir olika beroende
på om man har koncentrerad deltid
eller jobbar färre timmar men fem
dagar per vecka.

FRÅGA
Jag har frågor om semester. Jag arbetar
80 procent koncentrerat till fyra dagar
per vecka (måndag till torsdag). Hur
räknar man ut hur många semesterdagar
som förbrukas vid ledighet? I mitt kon-
trakt står att semesterrätten är 25 dagar
vid heltid.

SVAR
Semester regleras huvudsakligen i
Semesterlagen. Det kan finnas kollektiv-
avtalsregler som gör avsteg från lagen
och de ska i sådana fall tillämpas. Därför
måste man först ta reda på om arbets-
platsen har kollektivavtal eller inte, för
att ta reda på vilken reglering som styr
semester vid just din anställning. 

Alla har rätt till 25 dagars semester
enligt lagen, vilket också anges i ditt
anställningsavtal. Du har rätt att få
semester med minst fyra veckors sam-
manhängande ledighet under juni–
augusti. Anledningen till att arbetstagare
ska beredas längre sammanhängande

ledighet under sommarmånaderna är för
att tillgodose behovet av rekreation och
att gå ner i varv. Därför är det viktigt att
du, i möjligaste mån, undviker att arbe-
ta under semestern. Till detta hör även
att exempelvis läsa jobbmail och svara i
tjänstetelefon. 

När man räknar ut antal semesterda-
gar utgår man från 100 procent tjänst-
göringsgrad och 25 ”bruttosemesterda-
gar”. Semesterdagarna ska proportione-
ras i förhållande till din andel av den
arbetstid som gäller för dem som arbetar
heltid (nettosemesterdagar), eftersom du
redan är ledig en dag per vecka. Denna
dag räknas i sammanhanget också som
en semesterdag. För att räkna ut hur
många semesterdagar som förbrukas
används följande formel: antal arbets -
dagar per vecka x antal bruttosemester-
dagar som ska utläggas dividerat med 5.
I ditt fall 4 x 20 / 5 = 16 dagar. För att
få den sammanhängde ledigheten om
fyra veckor behöver du således ta ut 16
(fyra dagar per vecka) av dina totalt 20
nettosemesterdagar. Hade du jobbat
färre timmar men fem dagar per vecka
hade du, enligt formeln, tagit ut 20 av
totalt 25 intjänade dagar för att få fyra
lediga veckor. Semester räknas i heldagar

och inte i timmar eller del av dag. Oav-
sett om du arbetar fyra timmar per dag
(alltså halvtid) eller åtta timmar per dag
(heltid) ska en semesterdag dras varje
ledig dag. Detta eftersom de som arbetar
koncentrerad deltid annars hade fått
längre semester än lagens 25 dagar än de
som arbetar fem dagar per vecka. 

När det gäller semester är viss från -
varo från arbetet inte semesterlönegrun-
dande. Det gäller exempelvis tjänstledig-
het på grund av studier. Annan frånvaro
är semesterlönegrundande till viss del,
exempelvis sjukfrånvaro som är semes-
terlönegrundande upp till 180 dagar per
intjänandeår. Observera dock att man
likväl har rätt att ta semester enligt
beräkningen men att man i dessa fall
inte har rätt till semesterlön samtliga
lediga dagar. Tänk också på att hur
mycket betald semester du kan få beror
på när du anställdes och hur intjänande-
år och semesterår räknas. I vissa fall tjä-
nar man in sin semester ett år och får ta
ut den nästa år. En del arbetsplatser har
istället sammanfallet intjänandeår och
semesterår.

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

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

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 publice-
rade 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.

SVT 5 2017 korr:Layout 1  17-04-21  07.41  Sida 37



Veterinärkongressen 2017
9–10 november

Sveriges Lantbruksuniversitet
Ultuna, Uppsala

Kongressen arrangeras av Sveriges Veterinärförbund. 
För mer information se www.svf.se/sv/Sallskapet/Veterinarkongressen.

Här nedan presenterar vi några av de många välrenommerade föreläsare som kommer att presen-
tera aktuella och intressanta ämnen under Veterinärkongressen 2017. Fler föreläsare presenteras i 
kommande nummer av veterinärtidningen och på vår hemsida. 

Föredragshållare Sektionen för Veterinär folkhälsa
Ann Catrine Eldh är docent i vårdvetenskap vid Uppsala universitet och 
lektor i omvårdnad vid Linköpings universitet. Hon har lång erfarenhet av 
förbättringskunskap, i teori och praktik, och forskar kring vad som hindrar 
respektive underlättar implementering av ny kunskap, framför allt i hälso- 
och sjukvård och omsorg. Ann Catrine har även ett samarbete med SLU, 
med fokus på implementering av kunskap om hälsa i mjölkkobesättningar.

Föredragshållare Försöksdjurssektionen
Karolina Westlund är disputerad etolog, forskare och djurtränare, tillika 
en erfaren och efterfrågad föredragshållare. Hon arbetar praktiskt som eto-
log med välfärdsfrågor, miljöberikning och träning av djur i zoo- och labo-
ratoriemiljö. Vidare undervisar hon regelbundet i primatetologi, tillämpad 
etologi, inlärning och djurträning vid t ex Stockholms Universitet, SLU i 
Skara, Linköpings Universitet och Karolinska Institutet. Som konsult har 
hon även en mängd olika uppdrag såväl i Sverige som internationellt. Hon 
har suttit i en djurförsöksetisk nämnd och är inviterad deltagare i SCAWs 
(Nationellt Centrum för Djurvälfärds) expertpanel. Hedersmedlem i  
European Primate Veterinarians.

Föredragshållare Hästsektionen 
Dylan Gorvy utbildade sig till veterinär i Bristol, gjorde sin doktorsavhand-
ling i Manchester och ett residency i Liverpool innan han flyttade till Sverige. 
Efter fem år som senior kirurg vid hästsjukhuset i Strömsholm är han numera 
delägare i Mälaren Hästklinik och chef vid kirurgiavdelningen. Dylan har 
europeisk diplomate-examen och är en erfaren internationell föreläsare, främst 
inom ämnet sårläkning hos häst och har varit ordförande i the Veterinary 
Wound Healing Association.

Föredragshållare Smådjurssektionen 
Etienne Côté är ursprungligen från Québec, men tog veterinärexamen vid 
Cornell, USA, och gjorde sin residencytjänstgöring vid California Animal 
Hospital i Los Angeles. Han är amerikansk specialist i internmedicin och kar-
diologi och numera professor vid Atlantic Veterinary College, Prince  
Edward Island i Kanada. Han har varit redaktör för flera läroböcker såsom the 
Clinical Veterinary Advisor, Feline Cardiology och Ettinger’s Textbook of  
Veterinary Internal Medicine och är en erfaren och uppskattad föreläsare.

Sverige Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
08-545 558 20  kansli@svf.se  www.svf.se
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Fyra av fem
nya jobb
skapas i små-

företag. Samtidigt tvekar många att
anställa för första gången. Det är
att ta på sig ansvar för ytterligare
en person och blir en del arbete
med att administrera den anställdes
anställningsavtal, lön, semesterlön
m m. För att underlätta för enskilda
näringsidkare att anställa personal
har staten infört ett tillfälligt så 
kallat växa-stöd.

Växa-stödet infördes för att underlätta
för enskilda näringsidkare att anställa för
första gången. Den som är arbetsgivare
betalar bara ålderspensionsavgiften
(10,21 procent) istället för full arbets -
givaravgift för den förste som anställs. 

Många vill starta med kortare anställ-
ningar och deltidsanställda för att pröva
på att vara arbetsgivare. Men anställ-
ningen måste vara minst tre månader
och vara på minst 20 timmar per vecka.
Den anställda får inte sedan den 1
januari 2016 ha varit anställd i en annan
näringsverksamhet som, direkt eller
indirekt, bedrivs eller har bedrivits av
samma arbetsgivare eller någon närstå-
ende till arbetsgivaren. Det går med
andra ord inte att flytta en anställd 
mellan olika företag för att få växa-stöd 
i flera omgångar.

BEGRÄNSNINGAR
Arbetsgivaren kan få stödet i högst tolv
månader. Den lägre arbetsgivaravgiften
gäller bara för lön upp till 25 000 kr per
månad. På lön därutöver betalar man
vanlig arbetsgivaravgift.

Eftersom stödet inte får bryta mot
EUs statsstödsregler måste den arbets -
givare som vill ha växa-stöd lämna upp-
gifter om andra stöd man får. Detta för

att kunna visa att man klarar gränsen för
”stöd av mindre betydelse”. 

Om man har andra företag ska stöd
till alla företag i intressegemenskapen
räknas ihop. Det kan göra att den som är
veterinär med enskild firma och samti-
digt har t ex ett lantbruk kan överskrida
gränsen. 

TILLFÄLLIGT STÖD
Växa-stödet är tillfälligt och gäller bara
när man har anställt den första anställda
efter den 31 mars 2016. Att reglerna är
tillfälliga innebär att de kommer att
gälla t o m den 31 december 2021 enligt
nuvarande beslut. Innan dess har vi ett
riksdagsval varför det är svårt att säga
om reglerna kommer att förlängas eller
ersättas av något annat.

De flesta rådgivare brukar avråda den
som har enskild firma att ha anställd
personal. Detta eftersom det är riskfyllt
både vad gäller de krav som de anställda
kan komma att ställa och de ökade eko-
nomiska risker som blir vid en utökning
av verksamheten.

Det finns förslag på att växa-stödet
ska utvidgas till att även gälla för
enmansaktiebolag. Förslaget innebär då

att växa-stödet kommer att gälla när den
först anställda anställts den 1 mars 2017
eller senare och kommer att gälla från
den 1 januari 2018. Men i övrigt ska
samma regler gälla som för enskilda 
firmors växa-stöd.

ANSTÄLLNINGSAVTAL 
FORTFARANDE VIKTIGT
För den anställda kommer stödet inte
att påverka något. Vanliga regler om an -
ställningsavtal, anställningsformer, lön
och förmåner kommer att gälla. Om
man lockas att anställa på grund av den
rabatterade arbetsgivaravgiften ska man
ändå vara noga med att skriva anställ-
ningsavtal m m på samma sätt som om
växa-stödet inte fanns.

Man måste tänka igenom de risker
det innebär att som enskild näringsid -
kare anställa någon, då t ex de arbets-
rättsliga skadestånden kan vara ganska
kraftiga. Kanske är det bättre att anlita
en underkonsult eller inleda ett samar-
bete med någon annan som inte innebär
en anställning.

KARIN BERGGREN

jur kand, ansvarig rådgivningen
Företagarna

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  5 • 2017 39

Sänkt arbetsgivaravgift med växa-
stödet

FVF INFORMERAR

Växa-stödet infördes
för att underlätta för
enskilda näringsidkare
att anställa för första
gången, men det har
begränsningar.
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Besiktningsintyg för häst 
ÖVERSATT TILL ENGELSKA

Äntligen! 
Vi har fått fl era förfrågningar/
önskemål  från veterinärer om att 
besiktningsintyget för häst också 
ska fi nnas i en engelsk version. 

SVS Hästsektion har nu gjort en 
översättning och tryckt upp en 
engelsk version. 

Besiktningsintyget går att be ställa 
via SVFs epostadress kansli@svf.se 
eller hemsida www.svf.se under 
Blanketter, Att köpa. 

Priset är 12:-/A3-ark. Moms och 
porto tillkommer.

Sveriges Veterinärförbund
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Veterinär Karin Söderqvist, institu-
tionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, SLU, försvarade
den 16 februari 2017 sin avhand-
ling för veterinärmedicine doktors -
examen med titeln ”Is your salad
safe to eat? Aspects of foodborne
zoonotic bacteria in ready-to-eat
leafy vegetables and mixed-ingre -
dient salads”. Opponent var senior-
forskare Gro Johannessen från
Veterinärinstitutet i Oslo.

”Ätfärdiga” bladgrönsaker som redan
skurits och sköljts är populära hos
dagens konsumenter. Det finns också ett
stort utbud av ätfärdiga matsallader, där
bladgrönsaker blandats med andra
ingredienser som kyckling och pasta, för
att utgöra hälsosamma och lättillgäng -
liga måltider för konsumenterna. Paral-
lellt med denna utveckling har livs -
medelsburen smitta som kopplats till
bladgrönsaker ökat i omfattning. Pato-
gena mikroorganismer kan kontaminera
under flera av stegen i produktionen av
ätfärdig sallad, t ex via bevattningsvatt-
net under odling av bladgrönsakerna eller
vid den manuella hanteringen av sallads-
ingredienserna under tillredningen.
Typiskt för ätfärdiga sallader är att det
inte finns något steg i produktionsked-

jan som kan ta bort smittämnen som
eventuellt hamnat i produkten. 

Syftet med avhandlingen var att stu-
dera livsmedelssäkerheten för ätfärdig
sallad. Som en del i detta analyserades
ätfärdiga matsallader från butik avseende
förekomst av STEC, Salmonella, Campy-
lobacter, Listeria monocytogenes och pato-
gen Yersinia enterocolitica. I ungefär var
tionde sallad fanns indikationer på före-
komst av bakterier som kan orsaka livs-
medelsburen sjukdom hos människa. I
två av 141 undersökta sallader hittades
bakterien Listeria monocytogenes som kan
leda till listerios, en sällsynt men allvar-
lig sjukdom som framför allt drabbar
personer med nedsatt immunförsvar,
gravida eller äldre. 

I en tillväxtstudie visade det sig att de
tre smittämnen som undersöktes (Liste-
ria monocytogenes, patogen Yersinia ente-
rocolitica och Escherichia coli O157:H7)

kunde nå mycket höga halter i matsallad
som förvarats vid en felaktig temperatur
(15°C) under hållbarhetstiden. Utifrån
en riskvärdering bedömdes risken för 
listerios öka hundratusenfalt för en mat-
sallad som förvarats i 15°C jämfört med
om matsalladen ätits direkt efter till-
blandning. I matsallad som förvarats vid
rekommenderad temperatur (8°C)
under hållbarhetstiden kunde Listeria
monocytogenes ändå tillväxa till halter
över den accepterade gränsen för ätfär -
diga produkter, vilket indikerar att för-
varingstemperaturen bör sänkas.

Sammantaget visade avhandlingen 
att matsallad är en riskprodukt. Goda
hygienrutiner under produktionen av
samtliga ingredienser och under tillred-
ningen samt en korrekt kylförvaring är
av största vikt för att minska risken för
livsmedelsburen sjukdom orsakad av
matsallad.  ■

Viktigt med hygien och kyla för 
ätfärdiga sallader

disputationer

Avhandlingen visade att i ungefär var tionde matsallad fanns indikationer på förekomst av
bakterier som kan orsaka livsmedelsburen sjukdom hos människa. 
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Sugen på nytt jobb?

På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se hittar du såväl fasta
tjänster som kortare vikariat under
rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och
titta redan idag!
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Veterinär Estelle Ågren, Institutio-
nen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, SLU, försvarade
fredagen den 7 april sin avhandling
för veterinärmedicine doktorsexa -
men med titeln: ”Salmonella in
Swedish cattle. Epidemiology and
aspects on control”. Opponent var
Maarten Weber, GD Animal Health,
Deventer, Holland.

Syftet med den svenska salmonellakon-
trollen är att livsmedel från svensk djur-
produktion ska vara salmonellafria.
Kontrollen omfattar hela kedjan från
jord till bord, liksom alla djurslag och

alla typer av salmonella. Alla djurbesätt-
ningar där salmonella påvisas beläggs
med restriktioner och krav på åtgärder,
för att få bort salmonella från besätt-
ningen. Syftet med avhandlingen var att
skapa underlag för kostnadseffektivise-
ring av övervakningen och kontrollen av
salmonella i svenska mjölkbesättningar. 

Resultat från en tankmjölksundersök-
ning användes för att undersöka före-
komsten av salmonella bland mjölkbe-
sättningar och om det fanns statistiska
samband mellan salmonellaförekomst
och en besättnings geografiska läge, om -
givande djurtäthet, närliggande be sätt-
ningar med salmonellainfektion, djur -
inköp och besättningsstorlek. Ytterligare
uppgifter om tänkbara riskfaktorer för
salmonella samlades in via en enkät som
besvarades av mjölkföretagare. Under-
sökningen bekräftade en låg förekomst

av salmonella bland svenska mjölkbe-
sättningar i hela landet, utom på Öland.
Besättningar med salmonellainfektion
hade oftare närliggande besättningar
med salmonellainfektion. Sambandet var
starkare för besättningar med den nöt-
kreatursbundna Salmonella dublin än för
andra typer av salmonella. Det tyder på
att lokal spridning av salmonella mellan
besättningar har betydelse, särskilt för 
S dublin. Specifika orsaker till denna
lokala spridning kunde inte fastställas
statistiskt. Slutsatsen blev att det är bäst
att jobba med smittskydd på bred front
för att förebygga salmonella, hellre än att
begränsa sig till enstaka åtgärder. 
I ett område med många smittade be -
sättningar är det också viktigt med en
gemensam insats, eftersom en besätt-
ning som har kvar smittan riskerar att
smitta andra. S dublin-infektion var van-

Salmonella hos svenska nötkreatur

disputationer

Avhandlingen visar att man behöver jobba på bred
front med smittskydd för att förebygga salmonella. 
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ligare i större besättningar och besätt-
ningsstorlek hade i sin tur samband med
typ av uppstallning och ett flertal sköt-
selfaktorer. T ex var lös drift vanligare i
större besättningar, liksom gruppkalv-
ningsboxar, körbart foderbord och högre
djurtäthet på bete. Dessa faktorer kan
öka risken för att salmonella blir kvar i
en besättning över längre tid. Några för-
utsättningar och skötselfaktorer var van-
ligare på Öland än i övriga delar av Sve-
rige, t ex sambete med djur från flera
besättningar. Dess utom såg mjölkföreta-
gare på Öland mer sjöfåglar på betes-
markerna. I teorin kan dessa faktorer
bidra till den högre salmonellaförekoms-
ten på Öland, men det kunde inte fast-
ställas statistiskt i avhandlingen. 

Kostnaderna under spärrperioden, för
det hundratal besättningar som spärra-
des under åren 1999–2013, var i medel-
tal 4,6 miljoner kronor/besättning. Större
besättningar och besättningar med längre
restriktionstider hade högre kostnader. 

I en av studierna undersöktes informa-
tionsvärdet av olika provtagningskom -
binationer för salmonellaundersökning.
I områden med mycket låg salmonella-
förekomst bidrar salmonellaprovtagning
bara med mycket lite information. I
områden med hög förekomst däremot
bidrar en salmonellaprovtagning till en
betydligt högre säkerhet för att besätt-
ningen inte är infekterad om analyserna
är negativa. Resultaten från studien kan
användas för att välja hur man ska ta
prover, t ex för övervakning eller inför
djurinköp. 

Sammanfattningsvis visar avhand-
lingen att man behöver jobba på bred
front med smittskydd för att förebygga
salmonella. Det är risk att en infekterad
besättning sprider smitta till närliggande
besättningar, även om inte direkta djur-
kontakter förekommer. Det är därför
viktigt med kollektiva insatser i områden

där det finns flera infekterade besätt-
ningar. Salmonella dublin är anpassad till
nötkreatur och går sannolikt att utrota
från svenska nötkreatur, vilket långsik-
tigt skulle innebära kostnadsbesparingar
för både stat och djurägare och dess -
utom minska djurlidande orsakat av
denna infektion. ■
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Noromectin vet
Ivermectin 18,7mg/g, oral pasta.

Anthelmintikum mot nematoder samt styngfluge- 
larver hos häst.
Rekommenderas inte till föl yngre än 2 månader.

Datum för senaste översyn av SPC: 2008-06-27.  
För ytterligare information, se Fass.se

Förp. Pris (Apoteket.se prislista mar -17)
1 st 117:-
2-pack 182:-
10-pack 611:-
50-pack 1 999:-

Noromectin Comp vet

Anthelmintikum mot nematoder, bandmask samt  
styngflugelarver hos häst. 
Rekommenderas inte till föl yngre än 2 månader.

Ivermectin18,7 mg/g + prazikvantel 
140,3 mg/g, oral pasta.

Datum för senaste översyn av SPC: 2015-11-24.  
För ytterligare information, se Fass.se

Förp. Pris (Apoteket.se prislista mar -17)
1 st 149:-
12-pack 1197:-
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bokanmälan

Bättre djurhälsa, en nyckel
till framgångsrik fattig-
domsbekämpning

Husdjursfrågorna var i biståndets barn-
dom en högst naturlig del i det svenska
utvecklingssamarbetet. De aktualisera-
des t ex av den legendariske veterinär-
professorn Nils Lagerlöf genom hans
insatser i bland annat Indien på 1950-
talet, långt innan den internationella
verksamheten började organiseras på all-
var genom tillkomsten av Nämnden för
internationellt bistånd, NIB, 1962 som
1965 efterträddes av SIDA.

När så jordbrukets viktiga utveck-
lingsroll så sakteliga börjat gå upp för
såväl våra egna som u-ländernas politi-
ker i bland annat Afrika blev det främst
fokus på växtodlingsfrågor. Husdjuren
förknippades, något förenklat, med
främst miljöproblem i form av överbet-

ning och senare också med klimatpro-
blem. Och visst finns här utmaningar,
såsom den uppmärksammade FAO-rap-
porten Livestock’s Long Shadows från
2006, visar. Vid samma tidpunkt som
FAO-rapporten kom också de första

rapporterna om fågelinfluensan, H5N1.
Den diskussion som följde ledde till att
det blev alltmer angeläget att koppla
ihop djur- och humanhälsa. Begreppet
”One Health” skapades, en samman-
koppling som märkligt nog inte tidigare
varit särskilt vanlig i utvecklingssamar-
betet. Detta viktiga samband har sedan
accentuerats ännu mer genom insikten
om att dagens användning av antibio -
tika kräver drastiska nedskärningar för
att förhindra ytterligare problem med
resistens. 

Om detta höll den svenska FAO-
kommittén ett uppmärksammat semi-
narium vid FAO i Rom under hösten
som gått. I det sammanhanget gav också
FAO-kommittén ut debattskriften Sus-
tainable global livestock development for
food security and nutrition including roles
for Sweden, med Ulf Magnusson, profes-
sor vid SLU som författare. Se tidigare
anmälan av mig i veterinärtidningen
15/16.

Välkommen att anmäla din poster
till Veterinärkongressen 2017
Veterinärer och forskare inom veterinärmedicin inbjuds härmed 
av SVS sektioner att lämna in sammandrag av forskningsresultat 
(abstract) för presentation som poster till Veterinärkongressen 
9–10 november 2017.

Postrar presenteras under en sektionsgemensam session och 
bästa poster utses. Sammandraget kan skrivas på svenska eller 
engelska, och får vara max 350 ord exklusive författarnamn och 
rubriker. 

Maila ditt bidrag till Vasso Norlund, vasso.norlund@svf.se,  
senast 1 augusti och ange vilken sektion som är relevant för 
din forskning, se http://svf.se/sv/Sallskapet/. Följ författarinstruk-
tionen på http://svf.se/sv/Sallskapet/Veterinarkongressen/

Veterinärkongressen 2017
9–10 november

Sveriges Lantbruksuniversitet
Ultuna, Uppsala

Kongressen arrangeras av Sveriges Veterinärförbund. 
För mer information se www.svf.se/sv/Sallskapet/Veterinarkongressen.

Extended 
call
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AKTUELL RAPPORT OM DJUR-
HÄLSO FRÅGORNA
Nu har också regeringens expertgrupp
för biståndsanalys, EBA, uppmärksam-
mat djurhälsofrågorna genom rapporten
Animal health in development – its role
for poverty reduction and human welfare,
EBA nr 3/2017. Författare är professo-
rerna Jonathan Rushton, Ulf Magnus-
son och Arvid Uggla, alla med stor erfa-
 renhet av området såväl i Sverige och
Storbritannien som internationellt.

Det är viktigt att inse, när man läser
rapporten, att djurhållning spelar en helt
annan primär roll i de flesta låginkomst-
länder än hos oss. 750 miljoner av värl-
dens extremt fattiga, varav majoriteten
är kvinnor, får idag sin huvudsakliga för-
sörjning från djurhållning. Den är ofta
lågproduktiv på grund av otillräcklig
utfodring och kroniska sjukdomar hos
djuren. Eftersom de här djuren dess -
utom riskerar att drabbas av akuta smitt-
samma sjukdomar är insatser för att för-
bättra djurhälsan ett effektivt sätt att
bekämpa fattigdom hos denna stora,
ofta marginaliserade, grupp småbrukare.
Dessutom skulle en förbättrad djurhälsa
öka tillgången på högvärdigt protein och
livsnödvändiga näringsämnen, något
som är särskilt viktigt för kvinnor i
reproduktiv ålder och för små barn.

Rapporten pekar på att investeringar i
hållbara djurhälsosystem ger en möjlig-
het för låginkomstländer att närma sig
flera av FNs globala mål för hållbar
utveckling, såsom de uttrycks i Agenda
2030. Den åskådliggör också på olika sätt
betydelsen av friska djur och hur en för-
bättrad djurhälsa och djurproduktion kan
bidra till effektivare resursutnyttjande,
positiva folkhälsoeffekter och ökade
exportmöjligheter för låginkomstländer.

HINDER ATT ÖVERVINNA
Men, det finns flera hinder att övervinna
om arbetet ska ge positiva effekter:

Det behövs en bättre och tillförlitli -
gare bedömning av djurhälsoinsatsernas
effektivitet, vilket pekar på stora behov
av insamling och analys av tillförlitliga
data.

Sverige kan ses som en förebild där
samarbeten mellan myndigheter, forskare
och lantbruksföretag har bidragit till att
vi inom djurhållningen har en unikt låg
användning av antibiotika kombinerad
med hög produktivitet och god djur -
hälsa. Detta är viktiga erfarenheter att
kunna förmedla i internationellt samar-
bete.

Sverige har under årens lopp utvecklat
en avancerad utbildnings- och tränings-
kapacitet inom området djurhälsa och
djurproduktion. Stöd till utbildnings -
insatser och forskningsinstitutioner har
långsiktigt bestående effekter och bör
därför förstärkas.

Författarna beskriver på ett överty-
gande sätt djurhälsofrågornas betydelse
för den framtida utvecklingen. De pekar
på viktiga insatser som Sverige i sitt
framtida utvecklingssamarbete kan göra
som en del av såväl åtagandena inom
Agenda 2030 som Parisavtalet om kli-

matet. Som framgår har Sverige en lång
erfarenhet av de här frågorna i olika
internationella sammanhang. Det finns
också idag ett stort kunnande i Sverige
om de kringliggande sociala, ekonomiska
och miljömässiga faktorer som med
nödvändighet utgör viktiga pusselbitar
för att arbetet ska bli samhällsmässigt
framgångsrikt.

INGE GERREMO

senior rådgivare, SLU Global
VMDhc
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❘ ❚ F A K T A

ANIMAL HEALTH IN DEVELOPMENT

– ITS ROLE FOR POVERTY REDUCTION

AND HUMAN WELFARE

FÖRFATTARE: Jonathan Rushton, 
Ulf Magnusson och Arvid Uggla.

UTGIVARE: Expertgruppen för bistånds-
analys (EBA), rapport 2017:03

ANTAL SIDOR: 94.

PRIS: rapporten kan laddas ner gratis
från www.eba.se.

ISBN: 978-91-88143-26-6

Parodontit – mer än ”lösa tänder”
Ann Pettersson, docent i odontologi, går på djupet om parodontit

Vi bjuder även på en paneldiskussion om etik  

Plats: Nova Park, Knivsta

Kursavgift: 3 000 kr plus betald medlemsavgift 200 kr för 2017.

Anmälan: Anmälan och betalning av kurs och medlemskap görs på www.ssdt.se  

Information: För mer information om kursen och rumsbokning på Nova Park, se 
www.ssdt.se.

Årsmöte: Årsmöte kommer att hållas i samband med kursen.

Kontakt: styrelsen@ssdt.se

inbjuder till höstkurs 
13–14 oktober 2017

Ny tjänst – ny lön 
– nya anställningsvillkor?

Om du står i begrepp att byta 
arbete eller om du ska tillträda din
första tjänst, kontakta förbunds -
kansliet för rådgivning innan du
träffar avtal om anställningen. Ring
någon av veterinärförbundets om-
budsmän på tel: 08-545 558 20.
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Social kontakt viktig stress-
indikator för hund
❘❙❚ Att bedöma hundens stressnivå vid
veterinärbesök har betydelse både för
dess välfärd och klinikpersonalens säker-
het. I en studie utförd av forskare vid SLU
och Köpenhamns universitet skattades
stress och smärta hos hunden av såväl
hundägaren, testledaren, djursjukvårdaren
som veterinären. Hundägaren besvarade
även frågor om relationen mellan hund
och ägare. Detta jämfördes med hundar-
nas reaktion i olika beteendetest i och
utanför kliniken.

Resultaten visar att de olika observatö-
rernas skattningar generellt överensstämde
väl. Det mest relevanta beteendetestet var
social kontakt. Hundar som bedömdes
vara mer stressade var också mer ovilliga
att ha social kontakt med en obekant 
person. Hundarna ville hellre leka och ta
emot godis utanför kliniken än inne, vilket
kan tolkas som att själva kliniken upplevs

som mer negativ. Hundens och ägarens
relation tycktes också påverka hundens

beteende under veterinärundersökningen.
Studien visar att det finns god potential
att utveckla ett sätt att systematiskt ut -
värdera stress hos hundar när de besöker
veterinären.

Källa: Lind A-K et al. Assessing stress in
dogs during a visit to the veterinary clinic:
Correlations between dog behavior in
standardized tests and assessments by
veterinary staff and owners. Journal of
Veterinary Behavior: Clinical Applications
and Research, 2017, 17, 24–31. ■

❘ ❙❚ noterat
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Det mest relevanta beteendetestet för att bedöma hundens stressnivå vid veterinärbesök är
social kontakt, visar en ny studie. 

1 av 3 får 
cancer. 
Men alla 
drabbas.
Bli månadsgivare på 
cancerfonden.se

Saco LöneSök är Sveriges största databas för akademikerlöner och bygger 
på underlag från ca 300 000 akademiker. För dig som är veterinär och med-

Kom igång med Saco LöneSök via SVFs hemsida www.svf.se och klicka 
dig vidare till AVF och Lön.

SVF vill tacka alla som har bidragit till att vi kan ge medlemmarna god 
vägledning i lönefrågor!

Lönestatistik 2016 klar

Vad kan du göra i Saco Lönesök?

 åldrar, examensår, utbildningar, yrken, befatt-
 ningar, sektorer och regioner.

 för olika yrken.

 andra akademiker.

 behov.

När har du nytta av Saco Lönesök?

 uppgifter.
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NYA GODKÄNDA VETERINÄR-
LÄKEMEDEL
Läkemedelsverket skickade den 8 mars
2017 ut information om de senaste nya
veterinärläkemedel som godkänts för den
svenska marknaden. Ett godkännande
innebär inte med säkerhet att preparatet
kommer att marknadsföras i Sverige. 
Följande preparat godkändes i mars:

Hud

Recicort vet 
(triamcinolon), för extern otit.
Örondroppar, lösning, godkännande för
hund och katt.
ATC-kod: QD07X B02
Kombinationen av de aktiva substanserna
salicylsyra och triamcinolonacetonid ingår
inte i något i Sverige tidigare godkänt
veterinärläkemedel.

Vaccin

Hyobac App 2 Vet 
(actinobacillus-/haemophilusvaccin), för 
att skydda mot kliniska symtom och 
för att minska lungskador som orsakas 
av infektion.
Injektionsvätska, emulsion, godkännande
för gris.
ATC-kod: QI09A B07 
De aktiva substanserna Actinobacillus

pleuropneumoniae ApxIII-toxoid, Actino-
bacillus pleuropneumoniae ApxII-toxoid
och Actinobacillus pleuropneumoniae
serotyp 2, stam WSLB 3012, inaktiverad
ingår inte i något i Sverige tidigare god-
känt veterinärläkemedel.

Coliprotec F4/F18
(escherichia), för att förebygga diarré 
hos unga grisar.
Frystorkat pulver för suspension, god -
kännande för gris.
ATC-kod: QI09A E03

Rörelseapparaten

Equioxx  
(firocoxib), för lindring av smärta och
inflammation vid osteoartrit.
Tuggtablett, godkännande för häst. 
ATC-kod: QM01A H90

Nervsystemet

Proposure  
(propofol), för allmänanestesi.
Injektionsvätska, emulsion, godkännande
för hund och katt.
ATC-kod: QN01A X10
Ny produkt innehållande den i Sverige
godkända substansen propofol.

Antiparasitära, insektsdödande 
och repellerande medel

VarroMed 
(kombinationer), för behandling av para -
siter.

Bikupedispersion, godkännande för bin.
ATC-kod: QP53A G30
Produktinformation saknas.

Stronghold Plus
(avermektiner), mot parasiter.
Spot-on, lösning, godkännande för katt.
ATC-kod: QP54A A
Produktinformation saknas.

GENERIKA

Infektionssjukdomar

Avicillin vet
(amoxicillin), för behandling av infektion.
Pulver för användning i dricksvatten för
kycklingar, ankor, kalkoner.
ATC-kod: QJ01C A04
Avicillin vet är ett generikum till i EU god-
kända Amoxinsol (Vetoquinol UK Ltd). 

INDRAGNINGAR

Vetofol 
(propofol), vet injektionsvätska, emulsion
10 mg/ml – Norbrook Laboratories Ltd.
ATC-kod: QN01AX10
Indragning Klass II (användning kan 
orsaka sjukdom eller felbehandling utan
att vara livshotande): Delar av injektions-
flaskans gummipropp kan lossna när 
gummiproppen perforeras med en injek-
tionskanyl för att dra upp läkemedel.
Detta har observerats i ett litet antal 
flaskor. Alla batcher dras tillbaka som 
en försiktighetsåtgärd.
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Förmaksflimmer, ca 240 slag/minut. 

DISKUSSION
Förmaksflimmer kännetecknas av en fullständigt 
oregelbunden hjärtrytm och avsaknad av p-vågor.
Frekvensen är ofta hög, som i detta fall. R-vågsampli-
tuden är något varierande mellan hjärtslagen, vilket
inte är ovanligt vid förmaksflimmer, men anledningen
till detta fenomen som kallas ”elektrisk alternans” är
inte klarlagd. 

Den insatta behandlingen hade kunnat komplette-
ras initialt med pimobendan (Vetmedin, Cardisure).
Detta innebär så kallad ”off-label use” eftersom ingen
indikation finns för katt i FASS Vet. Det finns dock
tillgänglig information i veterinärmedicinsk litteratur
som berättigar till att man använder detta preparat
vid hjärtsvikt hos katt, så länge inget utflödeshinder
finns i form av stenos eller hypertrofiska hjärtväggar
föreligger. Angiotensinhämmare som benazepril

(Fortekor) bör också komplettera diuretikabehand-
lingen på sikt. 

Denna katt som inkom i svår vänstersidig hjärt -
svikt med lungödem och sannolik aortatrombos avli-
vades relativt snart på grund av dålig prognos. Den
spontana kontrast som sågs i form av blodvirvlar i
vänster förmak anses utgöra en stor risk för trombos-
bildning. Det är inte ovanligt att katter med pares 
i ett eller båda bakbenen och akuta andningssvårig -
heter misstolkas som trafikskadade.

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

SVA studerar mjältbrands sporer i naturen
❘❙❚ På senare år har Sverige drabbats av flera utbrott av mjält -
brand som satt press på myndigheter och skapat oro bland
befolkningen i närområdet. Senast sommaren 2016 pågick ett
stort utbrott i Ombergsområdet i Östergötland. Det finns kun-
skapsluckor om hur mjältbrandssporer beter sig när de är spridda
i naturen, konstaterade SVA i ett pressmeddelande den 30 mars.
Bo Segerman och Joakim Ågren, båda vid SVA i Uppsala, är an -
svariga för ett projekt som ska kartlägga bakteriernas smittvägar.

– Klimatförändringarna ger upphov till torka med efterföljande
skyfall och översvämningar och det är väl känt att denna typ av
omslag ökar riskerna för utbrott av mjältbrand då bakteriesporer
sköljs upp till ytan. Gamla mjältbrandsgravplatser kan dessutom
vid generationsskiften på lantbruksgårdar oavsiktligt komma att
öppnas på grund av okunskap, säger Bo Segerman, som är pro-
jektledare.

– Idag finns det kunskapsluckor om hur mjältbrandssporer
beter sig när de är spridda i naturen. Vi vet att de kan överleva i
decennier i jorden men på markytan är denna tid troligen kortare.

För att förbättra dessa bedömningar kommer forskarna att ta

reda på hur bakterierna beter sig i mark och vatten. Resultatet
blir en modell för hur bakterierna sprider sig och hur länge de
överlever. Projektet startade den 1 mars och ska pågå under två
år. Projektmedlen på 5,9 miljoner kronor kommer från Myndig -
heten för samhällsskydd och beredskap.  ■

❘ ❙❚ noterat

Bo Segerman är projektledare för mjältbrandsprojektet. 
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Slutet på terminen närmar
sig och som studenter
kan vi ana ljuset i plugg-
tunneln. För många av
oss är det nu dags att

komma ut på arbetsplat-
ser i en för oss ny roll. För

många veterinärstudenter efter årskurs tre
och djursjukskötarstudenter efter årskurs 
ett blir det första gången man får jobba på
utökad behörighet som sköterska. Exakt hur
detta utökande ser ut är osäkert i skrivande
stund, då Jordbruksverket ännu inte kommit
med något besked i frågan.

FÖR OSS VETERINÄRSTUDENTER i årskurs fem
börjar det dra ihop sig inför den sedan så länge
omtalade kvacksommaren. Tankarna och för-
väntningarna är många och det är onekligen med
skräckblandad förtjusning som vi ser sommaren obevekligen
komma närmare. Som Bambi på hal is, som kvigor på som -
marbete, som nyfödda föl som tar sina första stapplande steg
kommer vi säkerligen att halka, glida i leran och snubbla. Men
ge oss några veckor så har vi med lite tur hunnit växa i kosty-
men tillräckligt för att känna oss nästan som färdiga veterinä-
rer. Vi hoppas verkligen att ni som redan har all den rutin vi
längtar efter, precis som djurägarna, orkar ha överseende med
vår eventuella osäkerhet och fumlighet och att ni minns hur
det var när ni hade era första dagar ”på fältet”.

Planeringen inför höstens anstormning av nya studenter är
också i full gång. Ansvariga för insparken har tillsammans med
undertecknad just deltagit i den insparksutbildning som
anordnas av SLUSS och SLU. Det har varit lärorika dagar då
vi både fått nya kunskaper, tagit del av seder och erfarenheter
från de övriga SLUSS-kårerna men också fått fundera och ana-
lysera våra egna traditioner och vad vi egentligen har för syfte
med insparken. 

VMFs inspark är av majoriteten av de nya studenterna
mycket uppskattad och vi har varit förskonade från allvarliga
incidenter de senaste åren. Inget är dock så bra att det inte kan
utvecklas ytterligare och sedan djursjukskötarstudenterna blev
fullvärdiga medlemmar i föreningen har vi jobbat för att se till

att alla studenter känner sig lika välkomna och har en lika
självklar plats i kårgemenskapen. Det har visat sig inte vara
fullt lika enkelt som vi hade hoppats. Från kårens sida är detta
en oerhört viktig fråga eftersom vi inte bara kommer att vara
kolleger inom våra båda yrkeskategorier, utan också i allra
högsta grad mellan dem. I behandlingsrummet och opera-
tionssalen samarbetar vi minst lika ofta djursjukskötare–vete-
rinär som veterinär–veterinär och djursjukskötare–djursjuk-
skötare.

Något som sker på betydligt längre sikt är att vi startat upp
planeringen inför VMFs 150-årsjubileum som infaller under
2018. Det stora firandet kommer att gå av stapeln på Upp sala
slott i samband med Veterinärkongressen samma år – boka in
det redan idag! Vi hoppas att många, både nuvarande och tidi-
gare medlemmar kommer och firar den förening som bidragit
till att så många kontakter och vänskapsband knutits under
åren. Alla bidrag till festligheterna välkomnas: idéer, önske-
mål, förslag eller ekonomiska bidrag är lika uppskattade. För
kontakt med jubileumskommittén på VMF som jobbar med
planeringen används enklast mejladressen jubileum@vmf.se.

IDA JANSSON

ordförande VMF 2017
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FRÅN STUDENTERNA

Sköna maj välkommen

VMFs kårhus förbereder sig för de traditionella vårfesterna. Sedan väntar 
sommarjobb i olika former för studenterna. 
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IN MEMORIAM

Hans Lundquist till minne
Hans Lundquist avled den 19 februari
2017. 

Förre överveterinären Hans Lundquist
föddes 1934 i Västerås där han också
växte upp. Han avlade studentexamen
1954 och började samma år sina studier
vid veterinärhögskolan i Stockholm.
Kurskamraterna och de samtida studen-
terna minns Hans som en trivsam kamrat,
men också för hans påtagliga studiebe-
gåvning. Han genomförde sin veterinär-
utbildning på kortast möjliga tid och
med goda vitsord i alla ämnen. Notabelt,
med tanke på att vid denna tid rådde så
kallad fri studiegång, varför många tog
längre tid på sig fram till examen. Ändå
försummade han inte att flitigt ta del av
studentlivets fröjder. Under studietiden
träffade han också sin numer framlidna
livskamrat Kerstin. 

Ganska snart efter examen blev livs-
medelshygienen hans bana. Hans klok-
het och kreativitet medförde att han
tidigt valdes till olika förtroendeuppdrag

i veterinärförbundet. Han var ledamot
av veterinärförbundets styrelse mellan
1979 och 1992, varav de flesta åren som
vice ordförande, men han satt också i
besiktningsveterinärföreningens styrelse.
Tack vare sina omfattande kunskaper i
livsmedelshygien medverkade han som
sakkunnig i den statliga livsmedelskon-
trollutredningen, LKU 1984. Hans fack-
liga engagemang baserades på ett stort
intresse för olika yrkesfrågor, vilket med-
förde att hans insatser blev betydelsefulla
för veterinärkåren.

Hans professionella noggrannhet och
nyfikenhet gjorde att han 1978 diagnos-
tiserade orsaken bakom ett nytt fenomen
”grönaktigt missfärgat kött” hos slaktade
nötkreatur som medförde stora ekono-
miska förluster för bönderna. Han visade
att denna helt nya företeelse orsakades av
parasiten Parafilaria bovicola. För att
kartlägga och förstå sjukdomen krävdes
samverkan från fält via slakteri till aka -
demi. Hans insatser resulterade dels i ett
antal vetenskapliga artiklar men viktigare
var att denna från början mystiska para-
sitsjukdom så småningom kunde kon-
trolleras. Hans engagemang härvidlag
visar på hans förmåga ”att tänka utanför
boxen”.

Vi är många som fick förmånen att
lära känna Hasse i hans roll som över -
veterinär vid kontrollslakteriet i Linkö-
ping. Han var en fantastisk mentor och
hade en enastående förmåga att entusias-
mera och utbilda oss adepter i alla de
arbetsuppgifter som en besiktningsveteri-
när förväntades utföra. Med tacksamhet
minns vi Hasses klokhet och varsamma
ledarskap. Han tvekade inte att dela med
sig av sin visdom, att ställa upp som lyss-
nare och ge råd i konsten att vara männi-
ska var för honom en självklarhet. Bilden
av Hasse med telefonen vid sitt öra har
etsat sig fast i minnet, för det fanns så
många kolleger runt om i landet som ville
ta del av hans klokskap och litade på hans
goda omdöme.

Vi sörjer Hans, en man med gåvor
långt utöver det vanliga har gått ur tiden.
Våra tankar går till Hans döttrar med
familjer.

Bengt Häggmar
Mats Törnquist

Klas Svensson
Mats Hilmersson

Är du nötköttsproducenternas framtid?
Gård & Djurhälsan arbetar nationellt med att stärka svensk nöt-
köttsproduktion, bl.a. genom veterinär- och produktionsrådgivning 
på gård. Vi söker nu en chef till affärsområde nöt som kan leda vårt 
fortsatta utvecklingsarbete - inom företaget och av svensk nötkötts-
produktion i sin helhet. 

Läs mer om tjänsten på www.gårdochdjurhälsan.se

Sista ansökningsdag 2017-05-21

Gård & Djurhälsan Sverige AB är ett rådgivningsföretag som arbetar för ett bibehållet högt 
hälsoläge i en effektiv och lönsam gris-, får- och nötköttsproduktion. Vår vision är en lönsam 
djuruppfödning med världens bästa djurhälsa och vårt motto är friska djur ger välmående 
gårdar. Besök vår hemsida för mer information www.gårdochdjurhälsan.se
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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 18

6/5 -17. CYTOLOGY OF SKIN AND SUB  -
CUTANEOUS LESIONS – A PRACTICAL APPROACH,
Uppsala. Arr: Swevet. 
Info: http://shop.swevet.se/sv/
utbildning

6–7/5 -17. NEUROLOGI, Strömsholm. 
Arr: Evidensia Academy. 
Info: www.evidensiaacademy.com

v 19

8–9/5 -17. EXOTICS/PAPEGOJOR, Malmö.
Arr: Evidensia Academy. 
Info: www.evidensiaacademy.com

11–13/5 -17. RÖNTGENDIAGNOSTIK FÖR

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

v 20

15–16/5 -17. KURS: TANDPROBLEM HOS

KANIN OCH GNAGARE, Halmstad. 
Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

18–19/5 -17. A TEAM APPROACH: FROM

DIAGNOSTICS TO REHABILITATION, ADVANCED

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

19–20/5 -17. HÄSTTANDVÅRD DELKURS 1,
VHC, SLU, Uppsala. 
Arr: SLU, Ove Wattle. 
Info: ove.wattle@slu.se

v 22

29–31/5 -17. KURS: ENDODONTI DEL I,
Halmstad. Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

29–31/5 -17. VÅRMÖTE PÅ VÄSTKUSTEN, 
Fiskebäckskil med omnejd. 
Arr: Sällskapet äldre veterinärer. 

Info: Solveig Nilsson, 070-553 28 00,
vmd.solveig@bredband.net 

29/5–3/6 -17. XXVITH NORDIC MEDICAL

HISTORY CONGRESS (26:E NORDISKA MEDICIN-
HISTORISKA KONGRESSEN), Uppsala. 
Info: https://nmhc2017.se/

2–3/6 -17. BASIC ABDOMINAL ULTRASOUND

COURSE WITH A SPECIAL FOCUS ON CRITICALLY

ILL PATIENTS AND THE USE OF ULTRASOUND IN

EMERGENCY SITUATIONS, Borås. 
Arr: Swevet. Info:
http://shop.swevet.se/sv/
utbildning

v 24

12–16/6 -17. KURS: DENTISTRY DEL I, 
Halmstad. Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

v 25

20–22/6 -17. KURS: KATTANDVÅRD, 
Halmstad. Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

v 34

24–26/8 -17. KURS: DRILLNING I ENDO-,
PERIO- OCH RESTO, Halmstad. 
Arr: Accesia AB. Info:
http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

v 35

1–2/9 -17. EQUINE NECK CONDITIONS & 
PRACTICAL NEUROLOGY FOR PRACTITIONERS,
Helsingborg. Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=319

1–3/9 -17. KURS: ORAL KIRURGI

– REKONSTRUKTION/PLASTIK, Halmstad. 
Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

v 37

NY 16–17/9 -17. GRUNDKURS, HUND- OCH

KATTANDVÅRD, Stockholm. 
Arr: KRUUSE Svenska AB & 
Mälarhöjdens Veterinärpraktik. 
Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/
Uddannelse/Kurser/SE_Dental.aspx,
marika.bjornstrom@kruuse.com, 
070-101 67 28

KONGRESSER & KURSER

Vi söker: 
KLINIKVETERINÄRER OCH LEGITIMERADE DJURSJUKSKÖTARE 
till Östersunds Djursjukhus, Ejra Djurklinik, Åre Djurklinik, Östersunds Hästklinik och 
Djursjukhuset Sundsvall.

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

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

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

MittNorrlands Djursjukvård är det största djursjukvårdsföretaget i Mellan norrland med 
djursjukhus och kliniker i Åre, Östersund, Sundsvall och Härnösand. Vi behöver för-
stärka bemanningen då vi fortsätter att växa.
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v 38

18–20/9 -17. KURS: ENDODONTI DEL II,
Halmstad. Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

v 39

25–26/9 -17. KURS: ORAL PATOLOGI, 
Halmstad. Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

29–30/9 -17. HÄSTTANDVÅRD EXAMINATION

FÖR SLUS UTBILDNING HÄSTODONTOLOGER,
VHC, SLU, Uppsala. 
Arr: SLU, Ove Wattle. 
Info: ove.wattle@slu.se

v 40

2–6/10 -17. KURS: DENTISTRY DEL II, 
Halmstad. Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

NY 7–8/10 -17. GRUNDKURS, HUND- OCH

KATTANDVÅRD, Stockholm. 
Arr: KRUUSE Svenska AB & 
Mälarhöjdens Veterinärpraktik. 
Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/
Uddannelse/Kurser/SE_Dental.aspx,
marika.bjornstrom@kruuse.com, 
070-101 67 28

v 41

13/10 -17. ABDOMINAL, THORACIC & SOFT

TISSUE ULTRASOUND, Strömsholm. 
Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=322

NY 13–14/10 -17. KURS PARODONTIT

– MER ÄN “LÖSA TÄNDER”, Knivsta. 
Arr: Svenska sällskapet för djurtandvård.
Info: www.ssdt.se, styrelsen@ssdt.se 
(se annons i denna tidning)

v 42

18–20/10 -17. KURS: EXTRAKTIONSKURS,
Halmstad. Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

v 45

9–10/11 -17. VETERINÄRKONGRESSEN, 
Uppsala. Arr: SVS, SVF. 
Info: Vasso Norlund, SVF, 
08-545 558 27, vasso norlund@svf.se,

www.svf.se/sv/Sallskapet/
Veterinarkongressen/

NY 11–12/11 -17. FORTSÄTTNINGSKURS

HUND- OCH KATTANDVÅRD, EXTRAKTIONSKURS

(STEG 1-GODKÄND), Stockholm. 

Arr: KRUUSE Svenska AB & 
Mälarhöjdens Veterinärpraktik. 
Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/ 
Uddannelse/Kurser/SE_Dental.aspx,
marika.bjornstrom@kruuse.com, 
070-101 67 28

CHEF TILL SMÅDJURSKLINIKEN PÅ UDS
 
Vi söker en erfaren chef till smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset, med 
erfarenhet och intresse för utveckling av klinisk verksamhet.

Sista ansökningsdag: 23 maj 2017
Fullständig annons: www.slu.se/lediga-jobb

SÖKER EN SMÅDJURSINTRESSERAD VETERINÄR

hemsida: www.gbdjurklinik.se

Vi är en väletablerad smådjursklinik i Skellefteå. Vi söker både dig som har några 
års erfarenhet med att arbeta på djurklinik/djursjukhus, gärna med specialistkompe-
tens i hundens och kattens sjukdomar, men även du som inte har den erfarenheten, 
är välkommen med din ansökan.

Vi erbjuder våra djurägare ögonlysning, AI-verksamhet, bukkirurgi, medicinska 
utredningar. Djurkliniken har ett eget klin.kem.laboratorium. Rehabiliteringsavdel-

Djurkliniken är medlem i Svensk Djursjukvård och följer tjänstemannaavtalet mellan 
SVF och SLA. Tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande.

Välkommen med din ansökan per post eller mail:
Gertrud Burman    
Djurkliniken i Skellefteå AB, S:a Järnvägsgatan 50, 931 32 Skellefteå
e-mail: reception@gbdjurklinik.se

SVT 5 2017 korr:Layout 1  17-04-21  07.42  Sida 53



54 N U M M E R  5 • 2017 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤ v 46

17–18/11 -17. AKUTA OFTALMOLOGIFALL HOS

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

v 47

21–24/11 -17. KURS: KANIN OCH SMÅDJURS -
TANDVÅRD, Halmstad. Arr: Accesia AB.
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

NY 23–24/11 -17. GRUNDLÄGGANDE ULTRA-
LJUDSKURS BUK SMÅDJUR, Uppsala eller
Stockholm. 
Arr: KRUUSE Svenska AB & 
Mälarhöjdens Veterinärpraktik. 
Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/
Uddannelse/Kurser/
Ultraljud_SE_april-november-17.aspx,
anders.hildebrand@kruuse.com, 
070-101 67 17

v 48

27–29/11 -17. KURS: TIPS & TRICKS FÖR

TANDTEAMET, Halmstad. Arr: Accesia AB.
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

1–3/12 -17. KURS: ENT – EAR, NOSE &
THROAT SURGERY, Halmstad. 
Arr: Accesia AB. Info:
http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

NY 2–3/12 -17. FORTSÄTTNINGSKURS

HUND- OCH KATTANDVÅRD, EXTRAKTIONSKURS

(STEG 1-GODKÄND), Stockholm. 
Arr: KRUUSE Svenska AB & 
Mälarhöjdens Veterinärpraktik. 
Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/
Uddannelse/Kurser/SE_Dental.aspx,
marika.bjornstrom@kruuse.com, 
070-101 67 28

v 50

14–16/12 -17. KURS: TANDREGLERING,

Halmstad. Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

NY 15–16/12 -17. FORTSÄTTNINGSKURS BRA

BILD, RÄTT DIAGNOS – TOLKNING AV RÖNTGEN-
BILDER, Uppsala. 
Arr: KRUUSE Svenska AB & 
Mälarhöjdens Veterinärpraktik. 
Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/
Uddannelse/Kurser/SE_Dental.aspx,
marika.bjornstrom@kruuse.com, 
070-101 67 28

v 4, 2018

26–28/1 -18. 6TH NORDIC SMALL ANIMAL

VETERINARY CONFERENCE, Göteborg. 
Arr: Blå Stjärnan Akademin. 
Info: www.blastjarnan.se/bsa-kongress

INTERNATIONELLA

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

v 18

4/5 -17. CYTOLOGY OF SKIN AND SUB -
CUTANEOUS LESIONS – A PRACTICAL APPROACH,
Oslo, Norge. Arr: Swevet. 
Info: http://shop.swevet.se/sv/
utbildning/

5/5 -17. CYTOLOGY OF SKIN AND SUB -
CUTANEOUS LESIONS – A PRACTICAL APPROACH,
Köpenhamn, Danmark. Arr: Swevet.
Info: http://shop.swevet.se/sv/
utbildning/

5–6/5 -17. MEDICAL NEUROLOGY & MEDICAL

ONCOLOGY, Oslo, Norge. 
Arr: Evidensia Academy. 
Info: www.evidensiaacademy.com

Vi söker en veterinär
Vi söker dig som är veterinär, helst med erfarenhet av 
både klinisk verksamhet och forskning.

Du kommer att arbeta med bedömning av nya  
veterinärläkemedel, även vacciner, och vara med och  
påverka vilka krav på säkerhet och effekt som ska ställas. 

Arbetet har både nationell och internationell prägel  
och är mångfacetterat. Vi kan erbjuda intressanta  
arbetsuppgifter med goda möjligheter till kompetens-
utveckling i en stimulerande och kunskapsintensiv 
verksamhet.

Se annonsen i sin helhet på www.lakemedelsverket.se
Sista ansökningsdag 12 maj 2017.

approvals • authorisation • clinical trials • communication • competence • cosmetics • dialogue • directives • effic
delines • harmonisation health economics • herbals • homeopathics • information • inspection • laboratory analys
products • medical devices • narcotics • public health • quality • registration • regulations • reliability • risk/benef
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7–10/5 -17. 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE

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

v 19

10–11/5 -17. ANAESTHESIA & ORAL AND

PHARYNGEAL SURGERY, Greve, Danmark.
Arr: Evidensia Academy. 
Info: www.evidensiaacademy.com

v 20

18–19/5 -17. DERMATOLOGY, Greve, 
Danmark. 
Arr: Evidensia Academy. 
Info: www.evidensiaacademy.com

20–21/5 -17. SMALL ANIMAL NEUROLOGY

AND RADIOLOGY, Warszawa, Polen. 
Arr: VetCo 
(Veterinary Consulting & Control).
Info: www.vetco.org/en/
conferences-2017

v 21

22–23/5 -17. GASTROINTESTINAL SURGERY II 
& URINARY AND REPRODUCTICE TRACT SURGERY,
Greve, Danmark. 
Arr: Evidensia Academy. 
Info: www.evidensiaacademy.com

22–26/5 -17. INTERNATIONAL SHEEP VETERINARY

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

24–27/5 -17. ZOO AND WILDLIFE HEALTH

CONFERENCE 2017, Berlin, Tyskland. 
Arr: Leibniz Institute for Zoo and
Wildlife Research (IZW). 
Info: www.izw-berlin.de/the-zoo-and-
wildlife-health-conference.html

v 22

30–31/5 -17. FELINE MEDICINE, Greve, 
Danmark. 
Arr: Evidensia Academy. Info: www.evi-
densiaacademy.com

v 23

9–11/6 -17. FUNDAMENTALS OF SMALL

ANIMAL DENTISTRY AND ORAL SURGERY, 
Warszawa, Polen. Arr: VetCo 
(Veterinary Consulting & Control).
Info: www.vetco.org/en/
conferences-2017

v 24

14–16/6 -17. ICAR (THE INTERNATIONAL

COMMITTEE FOR ANIMAL RECORDING) 2017
CONFERENCE, Edinburgh, Storbritanien.
Info: www.icar2017.co.uk

v 26

27–29/6 -17. UFAW 2017: MEASURING

ANIMAL WELFARE AND APPLYING SCIENTIFIC

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

NY 28–30/6 -17. XII INTERNATIONAL

CON GRESS OF BOVINE MEDICINE, Pamplona, 
Spanien. Arr: Anembe. 
Info: www.congresoanembe.com

v 34

21–25/8 -17. JUNIORKURS, Skærbæk, 
Danmark. 

Arr: Boehringer Ingelheim Vetmedica.
Info: 040-23 34 00, www.bivet.nu

24–26/8 -17. 21TH EUROPEAN SOCIETY FOR

DOMESTIC ANIMAL REPRODUCTION, ESDAR,
conference, Bern, Schweiz. 
Info: www.esdar.org/

29–31/8 -17. 33 TH WORLD VETERINARY

CONGRESS (WVC) – GLOBAL SEMINAR ON

ANIMAL WELFARE, Incheon, Korea. 
Arr: WVC, 
Info: http://www.worldvet.org/
congress.php?year=2017,
http://wvc2017korea.com/

v 35

HÖSTEN -17. MASTER OF COMPANION ANIMAL

CLINICAL SCIENCE, Köpenhamn, Danmark.
Arr: University of Copenhagen. 
Info: www.cacs.ku.dk,
master@sund.ku.dk

1–2/9 -17. EQUINE NECK CONDITIONS & 

Vi söker en grishälsoveterinär 
i Kalmar/Blekinge/NÖ Skåne
Vill du bli en del av vår fortsatta utveckling av grisrådgivningen till 
våra kunder? Tillsammans med våra produktionsrådgivare blir du 
en del av ett team som arbetar för en lönsam utveckling och god 
djurhälsa hos kunderna. 

Läs mer om tjänsten på www.gårdochdjurhälsan.se

Sista ansökningsdag 2017-05-31

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

Ordförande Telefon
MARJA TULLBERG 072-748 78 98

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

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

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
HELEN LOOR 073-097 62 97

Sekreterare
UNDER TILLSÄTTNING

Kassör
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 0707-96 94 74

Sekreterare
SOFIA MÜLLER 070-992 48 95

Kassör
MAJA-LISA SABEL 070-591 71 50

Ledamöter
CHRISTINA SVEDBERG 073-600 22 21

LINNEA LARSSON 070-378 40 48

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande
SUSANNA STERNBERG LEWERIN

Vice ordförande
TORKEL EKMAN

ERIKA CHENAIS

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

BENGT ERIKSSON

HANNA BREMER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BENGT ERIKSSON

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
MATS SCHARIN

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
ANETTE GRAF EDLING

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
ELINA ÅSBJER

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
HANNA BREMER

Sekreterare 
TILDE BÖRJESSON
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PRACTICAL NEUROLOGY FOR PRACTITIONERS,
Oslo, Norge. Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=320

v 36
4–8/9 -17. 26TH INTERNATIONAL CONFERENCE

OF THE WORLD ASSOCIATION FOR THE

ADVANCEMENT OF VETERINARY PARASITOLOGY

(WAAVP) 2017, Kuala Lumpur, 
Malaysia. Info: www.waavp2017kl.org

8–9/9 -17. 33RD EUROPEAN EMBRYO

TRANSFER ASSOCIATION, AETE, CONFERENCE,
Bath, Storbritannien.
Info: www.aete.eu/

v 38
23–24/9 -17. FELINE MEDICINE, Warszawa,
Polen. Arr: VetCo 
(Veterinary Consulting & Control). 
Info: www.vetco.org/en/
conferences-2017

v 39
25–28/9 -17. 42ND WORLD SMALL ANIMAL

VETERINARY ASSOCIATION (WSAVA) CONGRESS

AND FECAVA 23RD EUROCONGRESS, 
Köpenhamn, Danmark. 
Info: www.wsava.org/events/
wsava-congress

v 40
7–8/10 -17. SMALL ANIMAL CARDIOLOGY,
Warszawa, Polen. Arr: VetCo 
(Veterinary Consulting & Control). 
Info: www.vetco.org/en/
conferences-2017

v 42
18/10 -17. ESSENTIAL VETERINARY CHIRO -
PRACTIC FOR EQUINE AND COMPANION ANIMALS, 
Sittensen, Tyskland. Arr. IAVC. 
Info: www.i-a-v-c.com

v 46
17–18/11 -17. LAMENESS DIAGNOSTICS

(INCL OBJECTIVE GAIT ANALYSIS), Århus, 
Danmark. 
Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=333

18–19/11 -17. SMALL ANIMAL NEPHROLOGY

AND UROLOGY, Warszawa, Polen. 
Arr: VetCo 
(Veterinary Consulting & Control). 
Info: www.vetco.org/en/
conferences-2017

v 49
9–10/12 -17. PRACTICAL NEONATOLOGY FOR

EQUINE PRACTITIONERS (CASE-BASED COURSE),
Helsingfors, Finland. 
Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event

➤

När du skriver till veterinärtid-
ningen – tänk på att illustrationer 
(= foton, teckningar, grafer, röntgen-
bilder etc) underlättar läsandet.
Glöm inte att alla bilder i elektroniskt
format måste vara högupplösta, 
dvs i maximal storlek, för att kunna
användas i tidningen.
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Svalgförlamning 
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KÅSERI

DÅ JAG STUDERADE på gamla Stutis var man tvungen att
utföra ett så kallat praktiskt prov innan man fick tentera de
kliniska ämnena. På kirurgen var det som regel utredning av
någon halt häst. På medicin gällde det att försöka få diagnos
på någon nyinskriven häst.

När jag kände mig färdig att tentera medicin anmälde jag
mig därför för att få ett praktiskt prov. Då det just då inte
fanns mer än en häst på stall, gav mig medicinassistenten i
uppdrag att göra en litteraturstudie. Den inskrivna hästen
som stått på kliniken länge hade svalgförlamning och det blev
det ämne jag skulle söka aktuell litteratur om.

I dagens tekniska samhälle hade det säkert inte tagit så lång
tid att få fram aktuell information om svalgförlamning hos
häst. För mig var det att gå till biblioteket och leta rätt på så
många medicinska verk som möjligt. Då jag hittat något som
kunde vara intressant fick jag be bibliotekarien att ta hem
referenser från de aktuella artiklarna. I dessa referenser fanns
det nya referenser som måste rekvireras. Det tog mig mer 
än tre månader att få ihop material till mitt praktiska prov.
Tentamen och även det praktiska provet blev med beröm
godkänt.

Så var det dags att börja på ambulatoriska kliniken. Innan
man fick åka ut på resor skulle man kunna allt om aktuella
mediciner och instrument som skulle var med på sjukresorna.
Denna tentamen skedde hos laboratorn Odd Knudsen.

Tentamen gick bra men mitt under förhöret ringde hans
telefon. Jag hörde honom då säga: ”Det har jag ingen aning
om men jag har en kandidat här, vi kan höra om han vet
något om det.” Han räckte över luren till mig och sade: ”Det
är Fritz Sevelius som undrar om du har någon aning om
svalgförlamning hos häst.”

Det tog mig nästan tio minuter att ge all information jag
hade om svalgförlamning hos häst. När jag var klar sade den
något imponerade Sevelius: ”Får ni verkligen lära er så här
mycket nuförtiden?”

Mitt svar glömmer jag aldrig: ”Ja, om man är intresserad.”
Fritz Sevelius var en av veterinärmedicinens stora män, i

egenskap av chef för och utvecklare av Helsingborgs Djur-
sjukhus, hedersdoktor och professor. Genom vårt samtal kom
jag att få många underbara kontakter med honom så länge
han levde.

CLAES RÜLCKER
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NR UTGIV- ANNONS- MANUS-
NING STOPP STOPP

1 24 JAN 20 DEC -16 13 DEC -16
2 21 FEB 24 JAN 17 JAN

3 14 MAR 21 FEB 14 FEB

4 4 APR 14 MAR 7 MAR

5 3 MAJ 4 APR 28 MAR

6 30 MAJ 3 MAJ 26 APR

7– 8 4 JULI 30 MAJ 23 MAJ

9 5 SEP 15 AUG 8 AUG

10 3 OKT 5 SEP 29 AUG

11 31 OKT 3 OKT 26 SEP

12 28 NOV 31 OKT 24 OKT

13 19 DEC 28 NOV 21 NOV

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2017
Sverige: 1 310 kronor + moms.
Europa: 1 660 kronor + moms i EU.
Utanför Europa: 1 810 kronor.

Medlemmar i veterinärförbundet har 450 kronor 
i rabatt.

FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3
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PERSONNOTISER

Födelsedagar i juni 2017

BENGT ÅKE HEDEN, Linköping, 70 år 
den 3/6
JENNY LUNDSTRÖM, Tobo, 50 år den 4/6
CICCI TJERNSTRÖM, Vännäs, 50 år 
den 4/6
HÅKAN WINROTH, Uppsala, 60 år 
den 5/6
EVY ROSMAN, Töreboda, 80 år den 7/6
GÖRAN LIMÉR, Uppsala, 75 år den 8/6
ELÖD SZANTO, Skara, 60 år den 9/6
ÅKE RUTEGÅRD, Lidingö, 70 år 
den 10/6
JONAS CARLSSON, Lidköping, 60 år 
den 11/6
CHRISTINA AROSENIUS, Stockholm, 70 år
den 13/6
CHRISTINE BÖRJESSON, Hovmantorp, 60 år
den 16/6
JAN LUTHMAN, Morgongåva, 80 år 
den 17/6
EVA KVARNFORS, Saltsjö-Boo, 75 år 
den 19/6
HELENA KÄTTSTRÖM, Tranås, 50 år 
den 21/6
THOMAS ÅKERVALL, Ornö, 70 år 
den 22/6
LENNART JÖNSSON, Uppsala, 80 år 
den 25/6
JAN RABE, Laholm, 80 år den 25/6

LARS OLSSON, Falkenberg, 50 år 
den 26/6
ULRIKA LINDSTRÖM, Boxholm, 50 år 
den 28/6

Avlidna
F distriktsveterinär CARL FORSSELL avled
den 25 mars 2017. Han föddes 1919 i
Slite, tog studenten 1938 i Jönköping
och veterinärexamen 1947. Han anställ-
des som chefveterinär vid Västra Öster-
götlands seminförening 1948. Därefter
började han arbeta som distriktsveteri-
när, först i Hallsberg från 1956 och
sedan i Örebro från 1978. Han pensio-
nerades 1984.

F förste stadsveterinär JAN VIGRE har avli-
dit, 88 år gammal. Han föddes 1928 i
Malmö, tog studenten där 1949 och
veterinärexamen 1959 då han även 
började arbeta som assistentveterinär vid
Skåne läns hushållningssällskap. Från
1963 arbetade han som besiktningsvete-
rinär vid Malmö stads offentliga slakthus
och från 1969 som extra stadsveterinär i
Malmö. Han anställdes som besiktnings-
veterinär vid kontrollslakteriet i Kävlinge
från 1970 och som överveterinär vid
kontrollslakteriet i Sege från 1972. Mel-
lan 1975 och 1993 innehade han tjänst 
i Malmö, först som stadsveterinär och
sedan som förste stadsveterinär. Han var
också verksam som förste banveterinär
vid Jägersro Trav- och Galoppbana
1970–1990. Han pensionerades 1993.

Den veterinär som inte önskar få sin bemär-
kelsedag publicerad i SVT måste meddela
detta till förbundskansliet eller redak  tionen
senast två månader före födelsedagen. 

Veterinärtidningens kåserier 
är uppskattade inslag för 
många läsare. Re daktionen 
behöver dock ständigt nya 
texter från såväl äldre som 
yngre veterinärer. Alla har 
upplevt något utöver det 
vanliga, som kan sprida 
glädje bland kollegerna. 
Tänk på att önskat antal 
tecken inklusive blanksteg 
är 2 500–3 000. Sätt det på 
pränt och hör av er!

SVT-redaktionen

KÅSÖRER SÖKES
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Intervet AB
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102 33 Stockholm
www.msd-animal-health.se
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Datum för senaste översyn av produktresumén:

Axilur® vet. Oral pasta 19% 2016-09-07

Axilur® vet. Granulat 22% 2016-09-07

Receptbelagda läkemedel 

För mer information: www.fass.se

Axilur® vet. Oral pasta 19%
Axilur® vet. Granulat 22%

Substans

Ivermektin/moxidektin  

Pyrantel    

Fenbendazol    

Parascaris equorum

Resistens vanligt förekommande

Indikationer på resistens

Full effekt

Det självklara valet vid avmaskning mot spolmask, 

Parascaris equorum.

Fenbendazol

Väljer du rätt avmasknings- 

medel till det unga fölet?
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