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EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD måste alla aktörer anpassa sig och utveckla
sig för att ligga i framkant. Detta gäller även Sveriges Veterinärförbund.

Förbundet grundades 1860 och har traditionsenligt lite stillsamt följt
med utvecklingen. Detta har varit tillfyllest för de svenska veterinärerna.

På sistone har Veterinärsverige förändrat sig dramatiskt. Veterinärprogram-
met vid SLU har bara producerat hälften till en tredjedel av de legitimerade
veterinärerna för den svenska marknaden under de senaste åren. 50 procent
av anläggningarna, motsvarande 75 procent av volymen, inom den speciali-
serade djursjukvården ägs av de nybildade kedjorna som kontrolleras av risk-
kapitalbolag. Det svenska jordbruket balanserar på en knivsegg där man jäm-
för situationen beträffande djurvälfärd och ekonomisk överlevnad med andra
nationer i både vår närhet och på andra sidan jordklotet. Den gode Peter Hern -
qvist hade nog svimmat om han insett hur komplext landets veterinära verk-
lighet har blivit.

Sveriges Veterinärförbund måste och ska förändras och utvecklas för att
kunna hantera den nuvarande situationen och ge den service som medlem-
marna förväntar sig. SVFs medlemmar följer med tiden och tidens beteende.
Varor och tjänster beställs, köps och levereras (nästan alltid elektroniskt), man
kommunicerar digitalt och man vill ha valuta för pengarna. Och mitt i allt
vill vi alla ha trygghet, stöd och tillhörighet. Det blir således ett mäktigt krav
på ”produkter” som förbundet ska leverera.

Jag anser att veterinärförbundet måste leverera en organisation som fun -
gerar kostnadseffektivt och är stabil nog att tåla påfrestningar för egen del,
samtidigt som man ger service till medlemmarna. Medlemmarna måste hitta 
förbundet på sociala medier och på hela den digitala arenan. Med ett klick
eller två ska det gå att komma i kontakt med SVF och/eller dess tjänster. För-
bundet ska vidare erbjuda kompetens och efterutbildning för medlemmarna,
anpassad för den enskilde och efterfrågad av den veterinära branschen och
slutkunderna. Den svenska veterinären ska vara utrustad med rätt kompetens
för varje uppdrag. Slutligen ska SVF stå för mervärden som känns anpassade
för veterinärkåren. Det måste finnas guldkorn i veterinärens vardag som leve-
reras av veterinärförbundet så att medlemskapet känns bra, värdefullt och
motiverande för den enskilde.

Ett starkt och väl fungerande veterinärförbund klarar av att tillvarata den
enskildes behov oaktat föreningstillhörighet eller intressegruppering. 
Det levererar utbildning/utveckling och kompetenshöjning till 
den som behöver och vill ha det, och finns närvarande i alla 
relevanta forum och kommunikationsplattformar. Då blir 
det valuta för pengarna.

JK LARSSON

ledamot i förbundsstyrelsen

I
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Första veckan i juni håller Sveriges Veterinärförbund, SVF, fullmäktigemöte. 
En av de mer spännande punkterna på årets dagordning är valen. 

Förutom att det är första gången som den nya valproceduren tillämpas 
är det också två ordförandeposter som ska tillsättas. 

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Nya val – ny ordning

Det är vi som vill jobba för er

Förbundsordförande och 
ordförande i SVS 

TORKEL EKMAN, 63, Knivsta
Forskare, prodekanus vid Fakulteten 
för veterinärmedicin och husdjursveten-
skap, SLU, Uppsala.

Jag engagerade mig tidigt i Veterinär -
medicinska Föreningen, VMF, och var
bland annat redaktör för Stutis-Aktuellt,

ordförande i utbildningsutskottet och
vice ordförande i VMF. Efter veterinär -
examen 1978 arbetade jag ett år i Davis,
Kalifornien och vikarierade sedan inom
distriktsveterinärorganisationen. Så små-
 ningom fick jag jobb på ”Ambulansen” i
Uppsala där jag arbetade i drygt 15 år.
Jag valdes till ordförande i den veterinär-
medicinska SACO-föreningen under
tidigt 1980-tal, var ledamot i SACO-
rådet och representerade SACO i SLUs

styrelse under 1980-talet. Jag var också
ledamot av dåvarande kurskommittén
inom SVS där jag bland annat tog fram
en kurs som hette ”Laboratoriedia-
gnostik i ambulant praktik”. Under
1980-talet var jag även ordförande i 
Sveriges Yngre Veterinärers Förening,
SYVF, vilket gav en plats även i för-
bundsstyrelsen. I början av 1990-talet
avvecklade jag samtliga uppdrag för att
prioritera mina doktorandstudier.

UNDER EN ÖVERGÅNGSPERIOD till det
nya systemet kommer vissa mandatperio -
der att halta innan alla är i fas. Föränd-
ringen för delegater i fullmäktige är inte
så påtaglig, det handlar enbart om en
för längning av mandatperioden från två
till fyra år. De 30 delegaterna väljs liksom
tidigare genom elektroniskt direktval av
medlemmarna med 15 ”nya” vart annat år.

Den största förändringen i valproce-
duren är att från och med i år är det full-
mäktige som väljer styrelse utifrån de
nomineringar som kommit in från val-
beredning och enskilda medlemmar. I
en intervju efter det att det nya förslaget
klubbats igenom säger dåvarande för-
bundsordföranden Torsten Jakobsson att
”den här ordningen gör att det blir vik-
tigare för medlemmarna att hålla kon-
takt med sina fullmäktigedelegater. En
annan effekt av det nya systemet är att
det leder till en bättre föreningsdemo-
krati och, inte minst, en rejäl besparing
med fullmäktigemöte vartannat år".

VID ÅRETS VAL ska tre ledamöter väljas
in i SVFs styrelse liksom vice ordförande
i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap,
SVS. Utöver dessa ordinarie val ska även
två fyllnadsval äga rum. 

Torsten Jakobsson lämnade sitt upp-
drag som förbundsordförande i höstas.
Han hade då ett år kvar på sin mandat-
period. Även SVS blir utan ordförande
(som även är andre vice ordförande i 
förbundsstyrelsen) sedan sittande Björn
Dahlén avsagt sig uppdraget från och
med fullmäktigemötet i år. Här blir det
också ett fyllnadsval på ett år.

När nomineringstiden (annonserad i
veterinärtidningen) för de båda ordfö-
randeposterna gick ut den 31 mars fanns
det tre kandidater, tre som SVF-ord -
förande och en som SVS-ordförande,
samt liga nominerade av enskilda med-
lemmar. Jo, summan blir fyra, men en
person, Torkel Ekman, är nominerad till
bägge posterna. Enligt stadgarna ska
uppdragen väljas i följande ordning:

”förbunds ordförande, förbundets vice
ordförande, förbundets andre vice ord-
förande tillika SVS ord förande och SVS
vice ordförande”.

Av de tre nominerade, Torkel Ekman,
Marja Tullberg och JK Larsson är Torkel
ett ”nytt” namn medan JK även ställer
upp för omval som ledamot och Marjas
mandatperiod som ledamot är pågående.
Blir Marja vald till förbundsordförande
ska även hennes plats som ledamot fyllas
med ett nytt namn. Efter några riktigt
magra år gällande nomineringar till sty-
relsen har det i år kommit in fler namn
än platser, vilket i rådande situation bor-
gar för att det blir spännande val. 

De som blivit nominerade har alla
fått möjlighet att göra en presentation av
sig själva i tidningen inför valet på full-
mäktigemötet 1–2 juni. Självklart kom-
mer det även att finnas möjlighet för
fullmäktigedelegaterna att ”grilla” dem
som ställer upp för val till de olika pos-
terna på själva mötet.

VAL 2015
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Åren 1994 till 2006 arbetade jag som
nationell rådgivare åt mjölkböndernas
kunskapsföretag ”Svensk Mjölk” där vi
bland annat bedrev en omfattande
informations- och kursverksamhet rik-
tad mot bönder och veterinärer.

Jag återkom i fackliga sammanhang
som ledamot i SVFs styrelse 1998 och
deltog då i omorganisationskommitténs
arbete. År 2006 valdes jag till ordförande
i nybildade Anställda Veterinärers Före-
ning, AVF. I samband med att jag bytte
arbetsgivare till Försvarsmakten hösten
2006 avslutade jag det uppdraget, men
förblev vice ordförande i några år. Efter
att jag värvats till SLU som prefekt 2010
blev jag vald till vice ordförande i SVS,
en post som jag upprätthöll till 2013 då
jag valdes till prodekanus för Fakulteten
för veterinärmedicin och husdjursveten-
skap, VH-fakulteten. 

Utöver dessa svenska uppdrag har jag
också varit ledamot och ordförande i
diverse internationella organisationer
som International Dairy Federation och
National Mastitis Council, men även

svenska, som t ex världens äldsta simför-
e ning, Upsala Simsällskap.

Jag tycker att det vore spännande och
roligt att arbeta med både SVF och SVS
och få de två att hitta sina roller i vår 
förändringsbenägna tid. SVS har ett
mycket viktigt uppdrag som ”kunskaps-
företag” inom SVF och förbundet borde
kunna bli bättre på att jobba för de 
strategiska veterinära frågorna. Det är
min övertygelse att svenska veterinärer
har mycket att bidra med i samhällsut-
vecklingen både nationellt och interna-
tionellt.

Förbundsordförande och ledamot 

JK LARSSON, 60, Luleå
Konsult (veterinärmedicin, kvalitetsled-
ning, företagsutveckling samt hälsa och
hygien), banveterinär, styrelseuppdrag.

Jag blev veterinär 1982 och specialist i
hundens och kattens sjukdomar 1994.
Sedan har veterinärmedicin och entre-

prenörskap gått hand i hand genom hela
karriären. Från början arbetade jag som
distriktsveterinär, sedan med sällskaps-
djur på djursjukhus med inriktning på
kirurgi. Då hjärtat klappar för hästsport
har jag även arbetat med hästar, först
som kliniker och sedan som banveteri-
när på Bodentravet.

Efterhand har konsultuppdragen
inom veterinärmedicin och näringsliv
tagit överhanden och styrelserummen är
numera en väsentlig del av arbetet. Jag är
ledamot i SVFs styrelse sedan 2011. De
senaste 20 åren har jag haft olika förtro-
endeuppdrag inom SVF, Arbio, idrotts-
rörelsen och den svenska avdelningen av
Veterinärer Utan Gränser.

Om jag blir vald som ordförande/
ledamot blir mina fokusfrågor: 

1) Att skapa och säkerställa direkt
medlemsnytta genom att a) ge medlem-
marna det de vill ha och behöver, b)
säkerställa organisation och ekonomi för
att lösa uppgiften och c) driva yrkesfrå-
gorna och markera vikten av att ”en
veterinär alltid är en veterinär”. 

VAL 2015
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2) Kompetensutveckling genom att 
a) utveckla och säkerställa efterutbild-
ningen inom SVS och inom alla kom pe-
tensområden som den svenska veterinären
verkar inom, b) påverka och utveckla
grundutbildningen utifrån avnämarnas
behov så att en veterinär ska vara väl -
utbildad och efterfrågad redan från bör-
jan. 

3) Skapa och utveckla modellen och
verktygen för kommunikation mellan
medlemmarna och förbundets olika före-
trädare på det sätt som medlemmarna
kräver och som ligger i tiden genom att
a) vara aktiv på webben där medlem-
marna finns, sociala medier och SVFs
hemsida, b) jobba för interaktiva kom-
munikationsformer där information och
service finns ”ett klick bort”.

4) Samverkan mellan alla bestånds -
delar som utgör SVF. Tillsammans är vi
starka.

Under de år jag varit med i styrelsen
har huvudfokus så här långt varit att
driva arbetet med att rätta upp ekono-
min från att 2011 haft ett underskott på
tre miljoner till ett nollresultat sista
december 2015. Resan har varit besvär-
lig men alla goda krafter har samverkat
och idag står SVF inför nästa fas: leve-
rans av medlemsnytta direkt till med-
lemmarna.

Avslutningsvis, den som röstar på mig
ska veta att jag är en lagspelare med
bestämda åsikter och stor kamplusta, jag
anser att en uppgift inte är klar förrän
den är redovisad och att förtroende är
något man förtjänar.

Förbundsordförande  

MARJA TULLBERG, 42, Vänge
Verksamhetsansvarig för Kliniskt 
träningscentrum på SLU.

Innan jag bestämde mig för att bli vete-
rinär (examen 2008) hade jag bland
annat arbetat som undersköterska, data-
försäljare, teknisk datasupport och som
assistent på en ambulatorisk hästklinik i
USA. Sedan 2009 arbetar jag som lärare
och verksamhetsansvarig för Kliniskt
träningscentrum på SLU. Verksamheten
i träningscentret är riktad mot veterinär-
och djursjukskötarprogrammet och syf-
tar till att ge praktisk klinisk träning

med hjälp av attrapper och modeller av
djur. 

Jag bor i Uppsala med man och två
barn, vars sportintressen engagerar mig
mycket, jag är t ex lagledare för ett inne-
bandylag. Har också en painthäst som
jag tränar och tävlar med i westernrid-
ning. Jo, jag kan kasta lasso. 

Både på jobbet och privat gillar jag
olika former av skapande verksamhet
där jag får utlopp för min kreativitet och
problemlösningsförmåga. Sedan januari
2012 har jag varit ledamot i förbunds-
styrelsen. Från januari 2014 har jag
också varit ledamot i förbundsstyrelsens
verkställande utskott (VU) och det
senaste halvåret också SVFs representant
i Agrias styrelse. 

Under den tid som vi varit utan ordi-
narie ordförande har jag i min roll som
ledamot i VU tillsammans med tf ord -
föranden tagit ett större ansvar för för-
bundets operativa ledning. I och med
mina uppdrag för förbundet är jag väl
förtrogen med dess organisation och det
arbete som görs löpande.

Att jag kandiderar till ordförandepos-
ten just nu beror på att jag tror att jag

har en hel del att tillföra och besitter en
del av de egenskaper som en ordförande
i SVF bör ha. T ex ska ordföranden ut -
över att vara en god ledare och represen-
tant för förbundets medlemmar också
vara en bra ”teambuilder” för styrelsens
ledamöter, förbundets interna organi -
sation och kansliet. Ordföranden ska
repre sentera SVF och medlemmarna i
kontakten med andra organisationer,
med myndigheter, i nationella och inter-
nationella sammanhang och mot sam-
hället. Förbundets arbete ska styras av
medlemmarnas behov och önskemål,
”medlemsnyttan” är det ledord som ska
stå överst.

Vi har många arbetsområden inom
SVF och organisationen är komplex och
mångfasetterad. Det är av största vikt att
den hålls samman och att samarbetet
inom organisationen optimeras för att
medlemmarna ska få största möjliga
avkastning. Vår medlemskår är relativt
liten men bredden inom veterinäryrket
och kåren är stor, därför är det viktigt att
förbundets verksamhet avspeglar detta.

Jag har i mitt styrelseuppdrag som
ledamot, ett pågående uppdrag, initierat

MARJA 
TULLBERG
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ett arbete som ska stärka SVFs varu -
märke, förbättra och modernisera vårt
gränssnitt mot medlemmarna och skapa
mervärde, både för att vi ska attrahera
fler medlemmar och behålla dem som vi
redan har. Tanken är att vi även ska hitta
nya inkomstkällor för att ytterligare för-
stärka medlemsnyttan. 

Det är viktigt att förbundets tillgångar
förvaltas med ett begränsat risktagande
och med långsiktighet. Ekonomin ska
skötas professionellt men till skillnad
från ett vinstdrivande bolag ska den
vinst vi får ut vara i form av medlems-
nytta. Jag vill att SVF ska vara ett attrak-
tivt och starkt förbund, inte bara idag
utan även för kommande generationer. 

Vice ordförande i SVF – omval 

ANDERS FORSLID, 60, Höör
Universitetsveterinär vid Lunds 
Universitet.

Jag tog examen 1984 och min veterinära
inriktning har hela tiden kretsat kring
livsmedel och försöksdjur. De första tio
åren efter examen arbetade jag på Kött-
forskningsinstitutet, framför allt med
hantering av djur i samband med slakt.
De senaste 20 åren har det handlat om
försöksdjur med Lunds Universitet som
arbetsgivare. Under tiden har jag vidare -
utbildat mig och är bland annat
DiplECLAM, Diplomate European Col-
 lege of Laboratory Medicine. 

För väljaren är det kanske mer intres-

sant att ta del av den erfarenhet jag har
av föreningsarbete. Jag tillhör nämligen
den sortens människor som inte ens kan
visa mig på en lokal idrottsklubb utan
att riskera att få ett styrelseuppdrag.

Jag har haft flera uppdrag inom vete-
rinärförbundet sedan mer än 20 år till-
baka. Till en början inom SVS sektioner,
först livsmedel och sedan försöksdjur,
senare som ordförande för SVS. Jag har
varit ledamot och vice ordförande i 
förbundets styrelse i omgångar men oav-
brutet sedan omorganisationen 2005.
Utöver uppdrag inom SVF har jag varit
och är engagerad i olika kommittéer och
nämnder som arbetar med försöks-
djursfrågor, t ex Centrala djurförsöks -
etiska nämnden, samt med flera interna-
tionella styrelseuppdrag i föreningar och
sällskap inom samma område. 

Jag har under ett tiotal år varit vice
ordförande i SVF och har självklart fått
frågan om jag inte ska ta steget fullt ut
och kandidera till ordförandeposten. Jag
har tackat nej till detta då jag tycker att
vice ordförande är precis vad jag hinner
med. Mitt ordinarie arbete är så engage-
rande och intressant att jag inte är
beredd att ta mer tid från det. Sedan i
höstas har jag dock fungerat som tf ord-
förande. 

En fråga som jag tycker är speciellt
viktig för hela SVF är vår profil. Vi vete-
rinärer ska vara och uppfattas som pro-

fessionella och seriösa och visa vår breda
kunskapsplattform. Det är viktigt att
samhället ser vår breda kompetens sam-
tidigt som vi tydliggör vårt djupa kun-
nande inom vissa specifika områden.
SVF ska vara den självklara rösten för
veterinärer verksamma i Sverige vid dis-
kussioner om den veterinära verksam -
heten och dess villkor. Vi ska agera för
att vi veterinärer är goda representanter
för en yrkeskår som åtnjuter samhällets
förtroende och respekt.

Vice ordförande i SVS – nyval  

SUSANNA STERNBERG LEWERIN,
50, Uppsala
Professor i epizootologi och smittskydd,
SLU.

Jag sökte till veterinärlinjen för att lära
mig bota sjuka hästar men upptäckte 
på vägen att jag hellre hade hästar som
fritidsintresse än patienter. När jag efter
ett par års kliniskt arbete utvecklade
pälsdjursallergi hade jag turen att få en 
doktorandtjänst i bakteriologi. Jag har
bland annat medverkat i det svenska
arbetet för ett EU-förbud mot tillväxt-
befrämjande antibiotika och arbetat på
SVA, epizootologen. Numera är jag pro-
fessor i epizootologi och smittskydd på
SLU med forskning och undervisning
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om smittsamma djursjukdomar som
huvudfokus. 

Jag är gift och har två barn, för när -
varande inget husdjur men tycker egent-
ligen inte att familjen är fullständig utan
en labrador, den senaste lämnade oss för
ett halvår sedan.

Jag var ledamot i förbundsstyrelsen
2001–2004 och bortsett från två år full-
mäktigedelegat sedan dess. Har varit
ordförande i Föreningen för veterinärer
vid vetenskapliga institutioner, FVVI,
som tidigare var en delförening inom
SVF, och är för närvarande ordförande i
det illustra Sällskapet för veterinärmedi-
cinsk forskning.

Exakt vad jag vill uträtta inom SVS är
svårt att specificera eftersom min erfa-
renhet av arbete inom den delen av orga-
nisationen är begränsad. Just därför vill
jag börja som vice ordförande och ta
chansen att lära mig av de mer erfarna
kolleger som jobbar inom SVS i kollegiet
och i sektionerna. Jag vill stötta SVS
ordförande och kollegium, bidra till god
samverkan med förbundsstyrelsen och
arbeta för att den nya organisationen av
SVF blir så bra som möjligt för SVS.

Jag tycker att följande frågor är mycket
viktiga för SVS de kommande åren: 1)
att få de nya föreskrifterna om specia-
listutbildningarna på plats då nuvarande
situation är ohållbar, 2) att säkerställa
arbetsglädje och kompetensförsörjning
inom sektionerna som bedriver ett
enormt arbete helt på ideell basis, 3) att
SVS även fortsättningsvis ses som för-
bundets ”flaggskepp” till gagn för alla
medlemmar.

Ledamot – nyval 

MARLENE ARESKOG, 36, Uppsala
Biträdande statsveterinär vid SVA.

Sedan barnsben har alla sorters djur
intresserat mig, men kanske allra mest
de i havet. Detta ledde efter en del dyk-
ning och resor till marinbiologistudier
innan jag påbörjade veterinärstudierna
vid SLU år 2000. Som student hade jag
diverse studentfackliga uppdrag, t ex
kårordförande i VMF. Efter examen fick
jag förtroendet att vara ordförande för
SLUs samlade studentkårer, SLUSS,
som är en paraplyorganisation för de

åtta kårerna vid SLU. Det innebar att
jag jobbade nära universitetsledningen, 
t ex i SLUs styrelse under två år, och
med utbildningsfrågor både nationellt
och internationellt. 

Efter en sväng i läkemedelsindustrin
fastnade jag för en doktorandtjänst
inom området parasitologi och anthel-
mintikaresistens. Som doktorand arbe-
tade jag främst med kalvar och deras
parasiter men försökte också behålla 
min kliniska kompetens genom att
jobba på smådjursklinik och på distrikt.
Under två år återvände jag till SLUs sty-
relse där jag denna gång representerade
doktoranderna. När jag disputerat våren
2014 hade jag en lång föräldraledighet
framför mig då ett sällsynt jobb som
fiskveterinär dök upp, något jag inte
kunde missa. Min cirkel slöts och jag
arbetar sedan i höstas vid Sektionen för
fisk, SVA.

Under mina 15 år i ”Veterinärsverige”
har mycket hänt. En del till det bättre,
särskilt för djuren, och en hel del nytt
har skapat en förändrad arbetsmarknad.
EU har öppnat för konkurrens inom
både utbildning och arbetskraft. Löne -
utvecklingen har ifrågasatts och upprört
och behovet av veterinärer jämfört med
djursjukskötare har i viss mån bytt plats.
Såväl klinikveterinärer som forskare blir
alltmer kuggar i stora maskinerier med
krav på ekonomisk vinning. Sociala
medier ger helt annat spelrum än tidigare,
myter blir nätsanningar och kvackare
ger billiga råd. Gatuhundsimport, ut -
ländskt kött osv. Listan på ämnen som
engagerar mig kan göras lång. 

Jag vill tillhöra ett proaktivt och när-
varande förbund som finns där det hän-
der. Utbildning ligger av förklarliga skäl
mig varmt om hjärtat och där tror jag att
jag med min bakgrund kan bidra till 
styrelsearbetet. Jag vill att vi ska verka
för att rätt antal veterinärer utbildas för
en balanserad marknad och att veterinä-
ren får det stöd som behövs i sin moderna
roll redan på utbildningsstadiet. Jag vill
bidra till ett förbund av sin tid, till nytta
för Sveriges veterinärer.

Om du röstar på mig får du en leda-
mot som är orädd, envis och engagerad.
Att jag nu ägnar mig åt röstfiske är inte
märkligt. Jag född i fiskens stjärntecken,
sambo med en fiskhandlare och jobbar
som fiskveterinär.

Ledamot – nyval 

KAROLINA DAHLKVIST, 44, 
Linköping 
Klinikchef Evidensia Hästkliniken i 
Mantorp. 

Jag påbörjade veterinärutbildningen
direkt efter gymnasiet och blev färdig
veterinär som 24-åring. Har under mina
år som veterinär arbetat som distrikts -
veterinär, som klinikveterinär med små -
djur och som naturbrukslärare. Är nu -
mera specialist i hästens sjukdomar och
arbetar som klinikchef vid Evidensia
Hästkliniken i Mantorp. Jag har tidigare
varit fackligt ombud för veterinärerna
inom ATG Hästklinikerna AB under
cirka tolv år. Under den perioden var jag
med och startade upp en akademiker -
förening där jag var ordförande.

Inom veterinärförbundet har jag 
varit ledamot för klinikveterinärerna vid
AVFs representantskapsmöte under tio
år, representant i SVFs fullmäktige en
mandatperiod samt varit med och upp-
daterat villkoren för utbildningen till
specialist i hästens sjukdomar. 

Sedan ett par år är jag personalrepre-
sentant i styrelsen för Evidensia Djur-
sjukvård AB och har tack vare det haft
förmånen att genomgå en utbildning för
styrelseledamöter som arrangerades av
Privattjänstemannakartellen, PTK.

Jag vill arbeta för att veterinärför -
bundet ska vara ett attraktivt förbund
för sina medlemmar. Förbundet ska ge
möjlighet till kompetensutveckling,
fackligt stöd och utarbeta riktlinjer till
stöd för den enskilde. Det ska vara tyd-
ligt för alla vilka tjänster som förbundet
kan erbjuda samtidigt som förbundet
måste vara tillgängligt för medlemmarna
och lyhört för vilka tjänster medlem-
marna vill ha.

Vi behöver stärka veterinärens roll i
samhället genom att tydliggöra vad vi
med vår breda kompetens kan bidra
med inom olika ämnesområden. Vi
behöver synas mer i debatten i viktiga
frågor som rör oss.

En särskilt angelägen fråga är att
värna om och ständigt arbeta med kom-
petensutveckling inom förbundet. SVS
ansvarar idag för både specialistutbild-
ningarna och den årliga Veterinärkon-
gressen som båda är viktiga i det lång-
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siktiga arbetet för att både bibehålla och
höja kompetensen inom kåren och där-
med statusen. 

Under mitt arbetsliv har jag fått erfa-
renhet från flera delar av veterinäryrket
som kommer att vara till nytta i styrelse -
arbetet, liksom alla de frågeställningar
jag stött på under mina år som facklig
representant.

Ledamot – nyval 

MIKAELA HEIDRICH, 55, Karlstad
Klinikveterinär samt kliniksamordnare
på Evidensia Djursjukhuset Karlstad.

Innan jag började min veterinära bana
arbetade jag inom lantbruket under
många år och är utbildad viltmästare.
Under studietiden i Uppsala satt jag
med i VMFs styrelse där jag bland annat

har varit skattmästare och standarförare.
Efter VMF blev jag direkt invald i sty-
relsen för SYVF där jag var aktiv från
1999 fram tills det att SYVF lades ned i
samband med omorganisationen av SVF
2006. 

Jag var engagerad i veterinärförbun-
dets omorganisationsgrupp, främst gäl-
lande AVF, och arbetade sedan i dennas
interimsstyrelse 2005–2006. Därefter
följde en tid i förbundsstyrelsen 2005–
2008. Merparten av den tiden var jag
även med i förbundsstyrelsens arbetsut-
skott, AU.

Andra uppdrag är att jag varit kurs -
representant för min årskurs, Omnivet,
samt facklig förtroendeman på några av
mina arbetsplatser.

Den fråga som främst engagerar mig
idag är veterinärernas arbetssituation
”nere på golvet”, framför allt på djur-
sjukhusen, liksom urholkningen av de

veterinära arbetsuppgifterna med stor
konkurrens från andra yrkeskategorier.

Ledamot – omval 

LOTTA MÖLLER, 49, Stockholm
Veterinär vid Agria Djurförsäkring.

Jag är född i Värmland och bosatt i
Stockholm sedan 1990. Veterinärexa-
men tog jag 1992 och blev senare specia-
list i hundens och kattens sjukdomar,
specialist i internmedicin hund och katt.
Jag har även läst juridik, franska samt
freds- och konfliktkunskap vid Uppsala
Universitet. För närvarande deltar jag 
i en utbildning om ledarskap. Jag har
arbetat som klinikveterinär i 13 år på
djursjukhus. 

Mina tidigare förtroendeuppdrag
inom SVF har varit sekreterare och ord-
förande i Smådjurssektionen, ledamot i
ESK – internmedicin samt ESK – hund
och katt. Under 17 år var jag ledamot i
Jamarens styrelse, under nästan tio år
dess ordförande. Jag har dessutom varit
SACO-representant på min arbetsplats 
i sju år.

Frågor jag vill arbeta med under kom-
mande mandatperiod är 1) förbättrad
kommunikation med medlemmarna.
Medlemmarna måste enkelt och snabbt
kunna kommunicera med kansli och
styrelse. Förutsättningar för en ny IT-
plattform, möjlighet till interaktiv kom-
munikation i form av t ex Facebook och
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chattmöjligheter bör undersökas. 2) Ett
medlemskap i SVF ska vara självklart för
alla veterinärer och veterinärstudenter.
Vi måste dock fylla medlemskapet med
ett mera attraktivt innehåll och mer -
värde. 3) Vi ska fortsätta arbeta för och
informera om att en veterinär ska anstäl-
las som veterinär, med en veterinärs lön
och ansvar. 4) Etik inom djursjukvår-
den. Vi har veterinärer med hög kompe-
tens och djursjukhus med avancerad
vård, kan en behandling vara oetisk och
när blir den i så fall det? Detta måste vi
diskutera inom kåren.

Under de år jag varit med i styrelsen,
sedan 2013, har fokus legat på förbun-
dets ekonomi och på att få vår budget 
i balans. Styrelsen har genomfört en
omorganisation av förbundet. Jag har
deltagit i utformningen av ett mark-
nadsutskott och för närvarande arbetar
jag med en omarbetning av förbundets
kommunikationsplan.

En beskrivning av min person i korta
ordalag – målinriktad och fokuserad på
arbetsuppgiften. Analytisk – tänker först
och talar sedan. Planerar arbets- och 
privatliv med hjälp av ”att göra listor”,
utförd uppgift avbockas med tillfreds-
ställelse. Envis siamesägare och Kungs-
holmsbo.

Ledamot – nyval 

KRISTINA OLSSON,
49, Kalix
Distriktsveterinär.

Jag är en göteborgare
som tillbringade mycket
tid på min farbrors gård

i Bohuslän när jag växte upp. Detta lade
grunden till mitt blivande yrkesval. Jag
tog veterinärexamen i Uppsala 1990 och
har sedan dess arbetat som distriktsvete-
rinär i Kalix. Jag har varit styrelseleda-
mot i Distriktsveterinärföreningen samt
skyddsombud och senare även huvud -
skyddsombud för Distriktsveterinärerna.
Sedan i oktober 2014 är jag klinikchef
för Distriktsveterinärerna i Kalix. 

Jag bor på en liten gård vid havet 
där min man och jag har uppfödning 
av kallblodstravare i liten skala. 

Den fråga som jag är allra mest intres-
serad av är arbetsmiljön på den veterinära
arbetsplatsen och jag vill gärna arbeta
övergripande med detta.

Ledamot – omval 

LARS ERIK STABERG, 60, 
Skillingaryd
Veterinär och smittskyddshandläggare
på Jordbruksverket.

Jag tog examen 1985 och har i arbets -
livet, trots upprepade försök, aldrig
kom mit utanför Jönköpings länsgräns
för utom vid korta sommarvikariat. Har
i följande ordning arbetat som privat -

praktiserande veterinär med små djurs -
klinik och anställd personal, livsmedels-
kontroll på slakteri och styckningsan-
läggningar samt som distriktsveterinär
under cirka tio år. Just nu ingår jag i ett
arbetslag med flera professioner som har
till uppgift att vara experter för all djur-
hållning, med fokus på nationellt smitt-
skydd och djurskydd.

Innan min yrkesutbildning till veteri-
när arbetade jag inom skiftande arbets -
områden, t ex inom möbelindustrin,
sportaffär samt med barn och ungdoms-
rehabilitering. Att jag blev veterinär var
nog mer en slump än en livslång dröm
trots att jag är född och uppväxt på en
liten mjölkgård i norra Västergötland.
Numera bor jag på en liten jordbruks-
fastighet mitt i Jönköpings län med en
närmaste granne som är mjölkprodu-
cent. Det innebär kor så långt ögat ser.
Mina fem barn är utflugna och även
djurbeståndet har minskat med åren.
Idag delar jag livet med fru och en katt.
Fritidsintressen? Ett av dem är veteran-
traktorer.

Jag har arbetat fackligt inom Svenska
Distriktsveterinärföreningen sedan slu-
tet av 1970-talet. Varit med i den senaste
omgången av omorganisationsarbete av
SVF.

Jag ser det som en specifik, tydlig och
angelägen uppgift att förstärka den vete-
rinära arbetsmarknaden genom att SVF
utvecklar varumärket ”legitimerad vete-
rinär”. En nyutbildad veterinär står för
en bred och väldefinierad baskunskap
från en gedigen och kvalitetssäkrad hög -
skolemiljö. Det är min uppfattning att
SVF kan och ska söka sprida kunskap
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om denna yrkeskategori till samhället i
övrigt. 

Med min erfarenhet från olika grenar
av de veterinära yrkesområdena ser jag
att jag kan fortsätta bidra med kompe-
tens och erfarenhet i styrelsearbetet för
att utveckla och stödja det fortsatta arbe-
tet för den veterinära yrkesprofilen. Den
fackliga förankringen inom SVF ser jag
som en viktig kärnverksamhet för för-
bundet. Den påbörjade processen att
stärka och utveckla SVF på alla plan ser

jag som den viktigaste åtgärden under
min tid i förbundsstyrelsen. Tidigare
omorganisation av SVF med uppdel-
ning i Anställda Veterinärers Förening
och Företagande Veterinärers Förening
har inte stärkt kårens och allmänhetens
bild av vilka kärnfrågor vårt förbund
arbetar med. Arbetet framöver måste in -
riktas på att använda SVFs alla samlade
resurser till medlemsnytta som skapar
synliga avtryck i samhället, vad landets
veterinärer åstadkommer till gagn för

djur och folkhälsa. Jag ser i framtiden ett
SVF som är starkare i sin framtoning
och som använder större del av sitt kapi-
tal till medlemsnytta.  ■

Då är det bara att
sätta igång att jobba
kära ledamöter.
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I förra numret av SVT presenterades
bakgrund och upplägg av en enkät -
undersökning bland veterinärer om
behandling av klinisk mastit hos
mjölkkor som genomfördes 2013.
Där sammanfattades även svar på
de frågor som rörde tre specifika
fall av klinisk mastit. Den här arti-
keln redovisar och diskuterar resul-
tat från de allmänna frågor om 
hur mastitfall som ställdes till 
veterinärerna hanteras.

INLEDNING
Som förklarades i den första artikeln 
i denna serie (9) var syftet med enkät -
undersökningen att undersöka vilka
åtgärder och behandlingar, inklusive
bakteriologisk diagnostik, som används
av praktiserande veterinärer i Sverige
idag i samband med klinisk mastit hos
mjölkkor. Avsikten var vidare att jämföra
resultaten med dagens rekommendatio-
ner och med resultaten från en liknande
enkätundersökning som gjordes i slutet
av 1980-talet. Skillnader i rutiner mellan
veterinärer beroende på olika bakgrunds-
faktorer som t ex examensår undersöktes
också. Undersökningen genomfördes
2013 med hjälp av en webbenkät som
skickades till veterinärer som registrerat
mastitfall under 2012. Tonvikten lades
på antibiotikabehandling. 

Förutom demografiska frågor bestod
undersökningen av tre specifika fall av
klinisk mastit och allmänna frågor om
rutiner vid klinisk mastit. Resultaten från
enkätdelen om de specifika fallen sam-
manfattades i den första delen av artikel-
serien (9). I den här artikeln presenteras
resultaten från de allmänna frågor om
bakteriologisk diagnostik, behandlings-

rutiner, uppföljning och inhämtning av
kunskap vid klinisk mastit som ställdes
till veterinärerna. Fler detaljer om studien
finns i rapporten från det examensarbete
i vilket studien genomfördes (7).

MATERIAL OCH METODER
Urval av veterinärer och genomförande
av enkätundersökningen framgår i en
tidigare artikel (9). Totalt inkluderades
267 (36 %) av 776 kontaktade veterinä-
rer i resultatsammanställningen av enkä-
ten. Alla 267 veterinärerna svarade dock
inte på alla frågor. Antalet svarande per

fråga varierade mellan 224 och
267. I enkäten ställdes allmänna
frågor kring hantering och
behandling av klinisk mastit.
Frågorna avhandlade bakterio-
logisk diagnostik, antibiotika -
användning, övriga behand-
lingar och åtgärder, uppföljning
av fall samt kanaler för ny 
kunskap. I enkäten fick veteri-
nä rerna ange något av de fyra
alternativen alltid/nästan alltid,
ganska ofta, mindre ofta eller
sällan/aldrig som svar på flera
av frågorna inom de olika om -
rådena. Någon tydlig defini tion
av antalet procent som dessa
alternativ motsvarar gjordes inte.
En detaljerad sammanställning
av frågorna finns i examensar-
betet (7).

RESULTAT OCH DISKUSSION
Bakteriologisk diagnostik
Majoriteten (98 %) av de sva-
rande angav att de alltid/nästan
alltid använder sig av bakterio-
logisk diagnostik vilket är i linje
med svaren på de specifika fal-
len (9). Detta visar, som för-

väntat, på en kraftigt ökad användning
av bakteriologisk diagnostik jämfört
med slutet av 1980-talet (5) (Figur 1).
Två tredjedelar (65 %) av veterinärerna
angav att man oftast först odlar på eget
labb och därefter vid behov skickar pro-
ver till externt laboratorium medan 31
procent odlar enbart på eget labb och ca
fyra procent skickar proverna direkt till
externt laboratorium. Att använda bak-
teriologisk diagnostik i samband med
klinisk mastit är helt enligt dagens
rekommendationer (11). Att de flesta
veterinärer odlar på eget labb och vid ➤

VETENSKAP

KARIN PERSSON WALLER, statsveterinär, adjungerad professor, 
VANJA HÅRDEMARK, leg veterinär och ANNA DUSE, leg veterinär*

Enkätundersökning bland svenska veterinärer, del 2

Allmänna frågor angående behand-
ling av klinisk mastit hos mjölkkor
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FIGUR 1. Majoriteten av de svarande angav att de 
alltid/nästan alltid använder sig av bakteriologisk
mastitdiagnostik. Detta är en kraftig ökning jäm -
fört med slutet av 1980-talet.
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behov skickar prover för konfirmering är
en god rutin eftersom det innebär en
chans till egenkontroll och utökad dia-
gnostik. Att endast odla på eget labb är
mer riskabelt eftersom det ibland kan
vara svårt att ställa korrekt diagnos.

På frågan om man brukar undersöka
stafylokocker för penicillinasproduktion
angav 73 procent att man alltid/nästan
alltid gör det, 13 procent gör det ganska
ofta, åtta procent mindre ofta och sex
procent sällan/aldrig. Det hade varit
önskvärt att fler veterinärer alltid/nästan
alltid gör denna undersökning eftersom
det är viktigt att upptäcka kor med
infektion med penicillinasproducerande
stafylokocker så snabbt som möjligt 
så att åtgärder för att minska risken 
för smittspridning snabbt sätts in i
besättningen. I den senaste nationella
undersökningen av fall av klinisk mastit
var andelen penicillinasproducerande
Sta phy lococcus aureus och koagulasnega-
tiva stafy lokocker sju procent respektive
tolv procent (2). 

Andelen veterinärer som angav att de
alltid/nästan alltid resistensbestämmer
gramnegativa bakterier var mellan två
och sju procent för Escherichia coli, 
Kleb siella spp och övriga gramnegativa

bakterier. Fler än hälften angav att man 
sällan/aldrig resistensbestämmer dessa
bak teriearter. Resistensbestämning av
gram negativa bakterier utförs i de allra
flesta fall (94 %) på ett externt laborato-
rium. Eftersom förstahandsval i de flesta
fall av mastit orsakad av E coli är att inte
använda antibiotika (11) finns det inget
eller litet behov av resistensbestämning
av sådana isolat. Vid akut klinisk mastit
orsakad av Klebsiella spp rekommende-
ras dock behandling med fluorokinolo-
ner. I dessa fall angav Jordbruksverkets
vid enkätstudien gällande föreskrifter att
detta ska baseras på bakteriologisk
undersökning och resistensbestämning.
Att så många angett att de mindre ofta
eller sällan/aldrig resistensbestämmer
sådana isolat kan tyda på att föreskriften
inte alltid följs.

Faktorer som avgör antibiotika-
behandlingen 
På frågan om man brukar variera sin
antibiotikabehandling (dvs om man vid
första besöket sätter in antibiotika direkt
eller inte, samt typ av antibiotika) från
fall till fall angav drygt hälften av veteri-
närerna att de ganska ofta till alltid/
nästan alltid gör det. Denna siffra får

anses vara låg eftersom prognosen kan
variera avsevärt från fall till fall vilket bör
återspeglas i varierande behandlingsruti-
ner. Att använda en standardbehandling
för mastit leder ofta till att fall som
kanske inte hade krävt behandling med
antibiotika behandlas (10). I enkätunder-
 sökningen från 1980-talet svarade 64
procent av veterinärerna som regel ja,
alltid eller ja, på frågan om de använde
standardbehandling vid klinisk mastit (1),
vilket är i likhet med dagens resultat.  

I nästa fråga fick veterinärerna ange
vilka faktorer (maximalt åtta) man tar
hänsyn till om man varierar sin antibio-
tikabehandling från fall till fall. I Figur 2
ses att den vanligaste faktorn var kons
allmäntillstånd (90 %) följt av rektaltem-
peratur (62 %), misstanke om specifik
bakterie (55 %) och mjölkens utseende
och lukt (50 %). Eftersom rekommen-
dationen är att i normalfallet endast sätta
in antibiotika vid akuta (dvs nyligen
uppkomna) fall av klinisk mastit får
resultatet anses förvånande. Faktorer
som kan hjälpa till att avgöra om fallet
är akut eller kroniskt, som t ex snabbhet
i sjukdomsförloppet, tidigare mastit -
behandling, celltal och juverhälsoklass,
angavs av en förhållandevis låg andel av
veterinärerna. 

Därefter ställdes en specifik fråga om
hur ofta beslut om antibiotikabehand-
ling påverkas av kunskap om tidigare
infektionsämnen i besättningen varpå
18 procent svarade att det alltid/nästan
alltid gör det, 50 procent ganska ofta, 28
procent mindre ofta och fyra procent
sällan/aldrig. Att ta reda på vilka juver-
patogener som diagnostiserats i en be -
sättning kan i vissa fall vara ett stöd vid
beslut om antibiotikabehandling varför
det är viktigt att om möjligt inhämta
sådan information. I enkätstudien från
1980-talet angav cirka 90 procent av
veterinärerna att de ganska ofta eller 
som regel varierade åtgärderna efter
kunskap om tidigare infektionsämnen
(1) vilket var högre än i denna studie.
Frågan i den förra studien handlade
dock inte specifikt om antibiotikabe-
handling.  

Administrationssätt vid antibiotika-
behandling
75 procent av veterinärerna angav all-
mänbehandling som det vanligaste

➤
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FIGUR 2. Procentuell andel veterinärer som gett olika svar på frågan: ”Om du varierar anti-
biotikabehandling (dvs om du vid första besöket sätter in antibiotika eller inte samt typ av
antibiotika) från fall till fall, ange vad du tar hänsyn till.” De svarande fick maximalt ange
åtta faktorer. 
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administrationssättet medan 25 procent
oftast behandlar med både lokal- och
allmänbehandling. Ingen person angav
alternativen att man oftast behandlar
endast med lokalbehandling eller att
man oftast inte behandlar kliniska
mastiter med antibiotika överhuvudta-
get. Resultaten är i linje med vad vete -
rinärerna angav för de specifika fallen
(9). En detaljerad jämförelse avseende
administrationssätt mellan de två enkät -
undersökningarna och mellan resultaten
och dagens rekommendationer i Sverige
och andra nordiska länder ges i den första
artikeln i denna serie (9). 

På frågan om hur man oftast uppskat-
tar mängden antibiotika som ska ges till
kon vid allmänbehandling svarade de
flesta att de uppskattar vikten med hjälp
av ögonmått och endast åtta procent
angav att de mäter vikten med måttband
(Figur 3). Resultaten är i paritet med
undersökningen från 1980-talet (5).
Rekommendationen är att använda
individuell dosering efter kroppsvikt och
att alltid använda måttband för att få ett
så säkert mått som möjligt. Att mäta
med måttband har visat sig vara ett bra
sätt att bedöma vikten på kor (6). 

Övriga behandlingar och åtgärder
En sammanställning av svaren på frågan
om hur ofta man använder eller rekom-
menderar andra behandlingar och åt -
gärder utöver antibiotika ges i Figur 4.
Drygt två tredjedelar angav att man all-
tid eller nästan alltid behandlar kor med
klinisk mastit med något antiinflamma-
toriskt NSAID-preparat. Täta urmjölk-
ningar är också en åtgärd som rekom-
menderas relativt ofta liksom massage
och värme. Dessutom angav cirka en
femtedel av veterinärerna att man ganska
ofta eller oftare rekommenderar vätske-
terapi eller oxytocin. Mindre vanligt är
dock att ge kalk eller kortison som kom-
plement. 

I de rådande riktlinjerna (8, 11) fram-
hålls vikten av basåtgärder och under -
stödjande behandling. Vid lindriga
mastitfall kan sådana åtgärder ibland 
t o m ersätta antibiotikabehandling. Det
förefaller som om betydelsen av under -
stödjande behandling är allmänt accep-
terad bland behandlande veterinärer.
Svaren på den allmänna delen var i linje
med vad veterinärerna angav i fallbe-

skrivningarna (9). I den artikeln ges en
detaljerad jämförelse mellan den nya
och gamla enkätundersökningen samt
mellan resultaten och dagens rekom-
mendationer.

Uppföljning av behandling
Uppgifter om uppföljning av behand-
ling ges i Figur 5. Den vanligaste meto-
den var kontroll av det kliniska tillfrisk-
nandet. Att följa upp behandlingsresul-
tat genom att ta ett nytt mjölkprov var
däremot ovanligt. Cirka en fjärdedel av
veterinärerna följer upp celltalet vid föl-
jande provmjölkningar eller kontrollerar
utslagning/överlevnad alltid/nästan alltid

eller ganska ofta. Resultaten tyder tyvärr
på att det är alltför ovanligt att behand-
lingsresultatet följs upp. Detta är beklag-
ligt eftersom sådan uppföljning är viktig
för att utvärdera om använda behand-
lingsstrategier är effektiva. Att följa upp
celltalet vid följande provmjölkningar är
troligen det mest objektiva arbetssättet
att använda. Det är fullt genomförbart i
besättningar som är med i kokontrollen
eller har liknande datauppgifter. Speciella
besättningsprogram för juverhälsan kan
vara till stor hjälp. I den tidigare enkät -
undersökningen angav cirka hälften av
veterinärerna att man som regel eller
ganska ofta följde upp sitt behandlings- ➤
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FIGUR 3. Procentuell andel veterinärer som gett olika svar på frågan: ”Vid allmänbehand-
ling med antibiotika, hur bestämmer du oftast mängden antibiotika som kon ska behand-
las med?” vid fall av klinisk mastit.

FIGUR 4. Procentuell andel veterinärer som gett olika svar på frågan: ”Hur ofta använder/
rekommenderar du andra behandlingar och åtgärder utöver antibiotika?” vid fall av klinisk
mastit.
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resultat medan övriga angav att man
gjorde detta mindre ofta eller endast en -
staka gånger (1). I frågan specificerades
dock inte vilka uppgifter som följdes upp.

Kunskapskanaler
Uppgifter om via vilka kanaler som vete-
rinärerna angav att de oftast får ny 
kunskap om antibiotikabehandling vid
mastit ges i Figur 6. De som angavs av
flest veterinärer (65 till 80 %) var kolle-
ger, SVS riktlinjer för antibiotikaan-
vändning samt kurser och konferenser.
Resultaten är glädjande eftersom de
tyder på att SVS riktlinjer är välkända
bland veterinärerna.     

Som jämförelse fann man i en enkät-
studie till veterinärer i Belgien, Tjeckien,
Frankrike, Tyskland, Spanien, Sverige
och Storbritannien att veterinärer som
arbetade med livsmedelsproducerande
djur angav egen erfarenhet, läkemedels-
information samt utbildning och littera-
tur som de viktigaste kunskapskällorna
bakom beslut kring antibiotikabehand-
ling (3). Mindre inflytelserika för besluts -
fattandet ansågs myndighetsdokument
vara. I en studie från Storbritannien var
de vanligaste informationskällorna till
kunskap om antibiotikaförskrivning vete-
 rinärmedicinska artiklar och motsvarig-
heten till Jordbruksverket (4).

KONKLUSION
Svaren på de allmänna frågorna förstärkte
till viss del uppgifterna som presentera-
des i den tidigare artikeln om veterinä-
rernas val av behandling vid tre specifika
fall av klinisk mastit. Det är t ex tydligt
att dagens veterinärer anser att bakterio-
logisk diagnostik i samband med klinisk
mastit är viktig. Fler borde dock oftare
inkludera resistensundersökning, spe -
ciellt rörande penicillinasproduktion
hos stafylokocker, i sin diagnostik (Figur
7). Resultaten tyder även på att fler vete-
rinärer borde prioritera faktorer som
påverkar prognosen för det individuella
fallet vid bedömning av om en eventuell
antibiotikabehandling ska sättas in eller
inte. Användning av måttband för kor-
rekt bedömning av kons vikt vid anti -
biotikabehandling borde också användas
mer liksom uppföljning av behandlings-
resultatet. Resultaten visar glädjande
nog att SVS riktlinjer är välkända bland
veterinärerna även om de inte alltid
följs.

SUMMARY
Survey among Swedish veterinarians
– General questions concerning treat-
ment of clinical mastitis in dairy cows
To investigate current treatment routines,
including bacteriological diagnos tics,
used by Swedish veterinarians in cases of
clinical mastitis in dairy cows, a web-
based questionnaire was send to veteri-
narians that had registered treatments of
bovine mastitis the year before the study.
The emphasis of the questionnaire was
on the use of antimicrobials. The results
of the study are presented in three papers.

In this paper, the second of three, the
results from the general questions on
treatment of clinical mastitis are presen-
ted. Overall, the answers to the general
questions support data presented in the
previous paper on treatment of three
specific cases of clinical mastitis. It is, for
example, clear that the veterinarians
consider bacteriological diagnostics of
clinical mastitis important. More veteri-
narians should, however, include analy-
ses of antimicrobial resistance, especially
regarding betalactamase production in
staphylococci. The results also indicate
that more veterinarians should prioritize
factors important for the prognosis of
the individual case when evaluating if

➤
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FIGUR 5. Procentuell andel veterinärer som gett olika svar på frågan: ”Hur ofta brukar du
kontrollera behandlingsresultatet genom att följa upp/ta följande alternativ?” vid fall av
klinisk mastit.

FIGUR 6. Procentuell andel veterinärer som gett olika svar på frågan: ”Via vilken/vilka kana-
ler tillägnar du dig oftast ny kunskap om antibiotikabehandling vid mastit?”.
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antimicrobial treatment is warranted or
not. The use of a measuring tape for
correct weight assessment before deci-
ding dose for parenteral antimicrobial
treatment should also be more frequent
as well as follow-up of treatment efficacy.
It is positive that the national guidelines
on use of antimicrobials in cattle are well
known among the veterinarians even
though the recommendations are not
always followed.   
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FIGUR 7. Odlingsplatta med penicillinasbildande Staphylococcus aureus. Fler veterinärer
borde oftare inkludera resistensundersökning, speciellt rörande penicillinasproduktion 
hos stafylokocker, i sin diagnostik. 
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Läkemedelsbiverkningar hos djur 2014, del 1

Biverkningar rapporterade hos häst,
nöt, får och gris

I en serie artiklar beskrivs de biverk-
ningar av läkemedel till djur som
har rapporterats till Läkemedels-
verket under 2014. I föreliggande
artikel redogörs för biverkningarna
hos häst, nöt, får och gris. I de
kommande artiklarna redovisas
biverkningarna hos hund, katt,
kanin och fågel samt negativa reak-
tioner som setts hos människor som
exponerats för veterinärmedicinska
preparat.

Under 2014 sändes 486 veterinära bi -
verkningsrapporter in till Läkemedels-
verket. I Tabell 1 anges hur rapporterna
fördelas på djurslag och läkemedelsgrup-
per (läkemedlen har grupperats enligt
ATCvet-systemet). Det framgår att de
flesta rapporterna rör hund och därefter
följer katt, häst och nöt. Det finns sex
rapporter för gris, fyra för får, fem för
kanin och två rapporter för fågel. Tio
rapporter rör reaktioner hos människa.

De reaktioner som rapporteras oftast är
de som ses vid vaccinationer (grupp QI).
Det finns även åtskilliga rapporter för
antiparasitära medel (grupp QP), för
NSAID (icke-steroida antiinflamma -
toriska medel) (grupp QM) och för
läke medel inom gruppen ”QN – Nerv-
systemet”.

HÄST
Vaccinationer
Liksom tidigare år hör reaktioner efter
vaccinationer (grupp QI) till de biverk-
ningar som rapporterats oftast hos häst
under 2014. Biverkningar har rapporte-
rats hos hästar som vaccinerats mot häst-
influensa och ibland även mot tetanus
och/eller botulism. Biverkningsrappor-
terna under 2014 fördelades på följande
sätt: Equilis Prequenza – nio rapporter,
Equilis Prequenza Te – fyra rapporter,
Equip FT – fyra rapporter, Equip F – tre
rapporter, Botvax B – två rapporter,
Equilis Prequenza + BotVax B – två rap-
porter, Duvaxyn IE – en rapport,
Duvaxyn IE-T – en rapport och Proteq
Flu – en rapport. 

Vaccinationsbiverkningar är oftast
immunmedierade reaktioner, orsakade
av vaccinantigenet eller av någon annan
vaccinkomponent såsom adjuvans eller
konserveringsmedel. I de flesta fallen
sågs nedsatt allmäntillstånd och feber,
oftast (men inte alltid) i kombination
med lokala reaktioner på injektionsplat-
serna i form av ömhet och svullnader,
som i ett par fall utvecklades till bölder.
En del hästar visade muskelstelhet 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. En häst (Gotlandsruss)
som blev svullen på injektionsstället fick
ödem längs halsen och ventralt ner mot
frambenet på den sida där injektionen
skett. Hos ett par hästar sågs lindriga
koliksymtom. En häst (New Forest-
ponny) visade en kort stund efter vacci-
nationen tecken på akut anafylaxi, med
skakningar, svettningar och stelhet. Den
lade sig på rygg men återhämtade sig
efter drygt en timme. 

Biverkningsreaktionerna kom som
regel efter några timmar upp till ca ett

Tabell 1. LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR HOS DJUR 2014 GRUPPERADE ENLIGT ATCVET-SYSTEMET. 

ATCvet-grupp Häst Nöt Får Svin Hund Katt Kanin Fågel Människa Summa

QA Matsmältningsorganen 2 1 3
QC Hjärta och kretslopp 2 3 7 12
QD Hud 1 2 3
QG Urin- & könsorgan 9 1 10
QH Hormoner 1 9 4 14
QI Immunologiska medel 27 21 1 3 99 34 4 1 1 191
QJ Infektionssjukdomar 12 1 2 2 17
QL Immunsystemet 4 4
QM Rörelseapparaten 20 2 39 10 71
QN Nervsystemet 11 1 19 6 1 38
QP Antiparasitära medel 3 8 3 65 18 1 9 107
QR Andningsorganen 1 1
QS Ögon & öron 9 2 11
QV Varia 4 4
Summa 78 33 4 6 264 84 5 2 10 486
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dygn och de avklingade vanligen efter
ett par dagar upp till ca en vecka efter
injektionerna. I en del fall reagerade
endast en häst bland flera vaccinerade. I
andra fall har flera hästar som vaccinera-
des samtidigt reagerat. I flera rapporter
meddelas att hästar som reagerat under
2014 även reagerat vid tidigare års vacci-
nationer.  

I rapporteringen finns flera ponny -
raser såsom shetlandsponny (fyra rap-
porter), welshponny (två rapporter),
gotlandsruss (två rapporter), new forest-
ponny (en rapport), shetlandsponny/
welsh mountainponny (en rapport),
svensk ridponny (en rapport) och en
inte angiven ponnyras (en rapport).
Andra hästraser som finns med i rappor-
teringen är svenskt varmblod/halvblod
(sex rapporter) samt en rapport för var-
dera varmblodig travare, fjordhäst, frieser -
häst och morganhäst. Detta innebär att
hästar av ponnyraser utgör drygt 50 pro-
cent av de rapporterade fallen. Statistik
över antalet registrerade hästar födda i
Sverige under perioden 1991–2011 visar
att antalet hästar som tillhör ponnyraser
utgör ca 18 procent av den totala svenska
hästpopulationen (3). Det är således
möjligt att ponnyraser är känsligare för

vaccinationsbiverkningar än andra häst-
raser (Figur 1). Det begränsade antalet
rapporter gör dock ett sådant antagande
osäkert.

Läkemedel mot infektionssjukdomar
Det finns sju rapporter om hästar som
reagerade akut efter intramuskulära
injektioner av bensylpenicillinprokain
(Penovet vet i fyra fall, Ethacillin vet i tre
fall) (penicillinchock). Hästarnas ålder
var tre, fem, sex, 16, 18 och 19 år. För
en häst angavs inte åldern. Reaktionerna
inträffade hos fyra hästar efter den första
injektionen, hos en häst efter den andra
injektionen, hos en häst efter den femte
injektionen och hos en häst efter den
trettonde injektionen. En av hästarna som
reagerade på första injektionen av Peno-
vet vet hade fått Geepenil vet (bensyl -
penicillinnatrium) intravenöst tre gånger
dagligen i fem dagar och på morgonen
den sjätte dagen fått en Geepenil vet-
injektion före injektionen av Penovet vet
(som gjordes på eftermiddagen denna
dag). Hästarna reagerade i samband med
eller strax efter injektionerna med sym-
tom som oro, vinglighet, skakningar och
ryckningar. Exempel på beskrivningar av
förloppen är: ”hästen sparkade som om

den hade hallucinationer”, ”hästen
backade som om den var skrämd”, ”häs-
ten gick runt i cirklar och darrade på
bakbenen” samt ”hästen började gå i
cirklar i boxen, visade allmän oro, stod
upp bredbent som för att hålla balansen
och hängde med huvudet”. En häst gick
omkull och slängde sig omkring i boxen.
Förloppen pågick från några minuter
upp till ca en halvtimme varefter djuren
återhämtade sig. 

Penicillinchock hos häst är ett välkänt
fenomen som beskrivits i flera tidigare
artiklar i Svensk Veterinärtidning. Som
regel överlever hästarna, men i en del fall
dör de. Reaktionen orsakas troligen i de
flesta fallen av prokain som frigörs från
muskeldepån där bensylpenicillinpro -
kainet injicerats. Om frisättningen sker
snabbt kan man få så höga halter av pro-
kain i blodet att det ger CNS-effekter.
Experimentella undersökningar har visat
att då prokain ges till häst i doser som
motsvarar dem som ges vid injektion av
bensylpenicillinprokain fås CNS-effek-
ter liknande dem som ses vid penicillin-
chock. Bensylpencillinprokain användes
tidigare i human praktik och det före-
kom då biverkningar, kallade Hoignés
syndrom, med symtom i form av akuta
akustiska och visuella hallucinationer
samt medvetslöshet och kramper. Prokain
stimulerar det limbiska systemet i hjär-
nan och då prokain ges till människa
erhålls emotionella och somatiska effek-
ter som liknar dem som ses vid Hoignés
syndrom (6). Det limbiska systemet är
känsligt för neuronal sensitisering, vilket
innebär att man får ett gradvist ökat svar
efter repetitiva stimuleringar med samma
dos som initialt var utan effekter (1).
Fenomenet benämns på engelska för
”kindling” (på svenska ungefär ”antänd-
ning”). Det är möjligt att en ”kindling-
mekanism” till följd av upprepade injek-
tioner av bensylpenicillinprokain kan
öka risken för penicillinchock hos häst.
Prokain är ett lokalanestetikum och det
har föreslagits att kindlingmekanismen
kan involvera en ”korssensitisering” med
andra lokalanestetika (2). Detta innebär
att det är möjligt att anestesi med t ex
xylokain i samband med tidigare kirurgi
eller kliniska undersökningar för hälta
kan öka känsligheten för bensylpenicil-
linprokain hos häst (Figur 2).

I mycket sällsynta fall kan pencillin-

➤
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FIGUR 1. Biverkningsrapporterna indikerar att ponnyraser är känsligare för vaccinations -
biverkningar än andra hästraser. 
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chock även bero på en anafylaktisk allergi -
reaktion, sannolikt betingad av bensylpe-
ni cillindelen i bensylpenicillinprokainet.
Sådana reaktioner kan ses efter intrave-
nösa injektioner av vattenlösliga kalium-
eller natriumsalter av bensylpenicillin.
Bensylpenicillin innehåller en betalak -
tam enhet och har liksom ett par metabo-
liter en affinitet för proteiner. Substansen
kan orsaka komplex (konjugat) som kan
ge en immunisering och framkalla en
anafylaktisk chock. 

I en rapport meddelas att en häst som
fick Geepenil vet mot en infektion fick
lindriga koliksymtom och lade sig ner.
Den återhämtade sig efter ca en timme.
Hästen hade reagerat på ett liknande sätt
då den året innan fick Geepenil vet. En
häst som behandlades med Penovet vet
(intramuskulärt) för en sårskada blev
efter ett par dagar trött och ville ligga
mycket. Penovet vet ersattes med Hippo-
trim vet oral pasta (trimetoprim-sulfa -
diazin) men hästen blev sämre och den
dog ca fem dagar efter den inledande
behandlingen. Det går inte att avgöra
om medicineringen haft något med
dödsfallet att göra.  

En häst som fick Hippotrim vet (tri-
metoprim-sulfadiazin) intravenöst (det
anges att administreringen skedde lång-
samt, under åtminstone 30 sekunder)
mot metrit blev efter ca en halv minut
vinglig, ramlade ner på sidan och spar-
kade med benen varefter den dog. Det
finns både i den tidigare svenska biverk-
ningsrapporteringen och i internationell
litteratur (4) rapporter om att intravenös
tillförsel av trimetoprim-sulfadiazin till
hästar kan ge akuta anafylaktiska reaktio-
ner och dödsfall. Mekanismerna bakom
reaktionerna är inte kända. För att mini-
mera riskerna för anafylaxi bör injektio-
nen ges långsamt. Det anges i FASS Vet
och i produktresumén för Hippotrim
vet att intravenös injektion ska ske lång-
samt och med kroppsvarm lösning samt
att vid tecken på intolerans administre -
ringen ska avbrytas och chockbehand-
ling sättas in. 

Ett dräktigt sto vaccinerades mot häst-
 influensa och stelkramp och samtidigt
inleddes en femdagars behandling med
Hippotrim vet oral pasta mot en sårin-
fektion. Tre dagar efter att behandlingen
avslutats aborterade stoet (ca två måna-
der före normal dräktighetstid). Trimeto -

prim-sulfadiazin passerar över placentan
till fostret men det finns inget som pekar
på att detta kan innebära en risk för
abort under den senare delen av dräktig-
heten. Trimetoprim-sulfadiazin hämmar
syntesen av folsyra i fostervävnaderna
och djurstudier har visat att i tidig dräk-
tighet kan detta leda till fostermissbild-
ningar. Behandling under den känsliga
delen av fosterutvecklingen (den första
tredjedelen) bör därför ske med försik-
tighet.

En häst som fick Biklin (amikacin, en
aminoglykosid, humanpreparat) i en
hasled mot en infektion blev vinglig och
började svettas, vilket kan tyda på en
anafylaktisk reaktion.

NSAID
Det finns 20 rapporter gällande hästar
som fått NSAID-preparat oralt eller intra -
venöst (grupp QM). 16 av hästarna
hade fått meloxikam (Metacam injek-
tionsvätska i fem fall, Metacam oral sus-
pension i tio fall och Rheumocam oral
suspension i ett fall), en häst hade fått
fenylbutazon (Fenylbutazon vet oralt
pulver), en häst hade fått meloxikam
(Metacam oral suspension) plus fenyl-
butazon (Fenylbutazon vet oralt pulver)
plus firocoxib (Equioxx oral pasta), en
häst hade fått flunixin (Finadyne vet
injektionsvätska) och en häst hade fått
flunixin (Flunixin N-vet injektionsvätska)

och även bensylpenicillin-natrium (Ben-
sylpenicillin Meda injektionsvätska,
humanpreparat). 

Hästarna som fick NSAID intra -
venöst fick i nära anslutning till injek-
tionerna överkänslighetsreaktioner med
symtom såsom hyperventilering, oro,
ökad andning och puls, klåda över delar
av kroppen och ödem i mule och ögon-
lock (Figur 3). En av hästarna som fick
Metacam injektionsvätska intravenöst
lade sig ner i ca tio minuter men åter-
hämtade sig därefter. Hästen som fick
Flunixin N-vet injektionsvätska plus
Bensylpenicillin Meda intravenöst föll
en kort tid efter tillförseln ihop med
nystagmus och muskelfascikulationer.
Den var efter 30 minuter fortfarande för
svag för att resa sig, men kunde efter
ytterligare en stund stå upp. Ultraljuds -
undersökning av jugularvenen visade att
injektionskanylen suttit i detta kärl, varför
intraarteriell injektion kunde uteslutas. 

Det är känt att NSAID som ges intra-
venöst till häst kan ge upphov till akuta
överkänslighetsreaktioner. För flunixin
finns i den svenska biverkningsrappor-
teringen ett stort antal sådana meddelan-
den. Det anges i den av FDA godkända
produktbeskrivningen för flunixin, som
sammanställdes då preparatet först in -
troducerades på marknaden, att anafylaxi -
lika reaktioner, som kan vara fatala,
observerats hos häst. Risken för anafy- ➤
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FIGUR 2. Det är möjligt att anestesi med t ex xylokain i samband med tidigare kirurgi eller
kliniska undersökningar kan öka känsligheten för bensylpenicillinprokain hos häst. 
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laxi ökar om preparatet av misstag inji-
ceras intraarteriellt. I det beskrivna fallet
där hästen fick flunixin plus bensylpeni-
cillinnatrium kom reaktionen efter en
strikt intravenös injektion. I detta fall är
en möjlig – men mindre trolig – orsak
till reaktionen även en överkänslighets-
reaktion mot penicillinet.

Biverkningar som rapporterades hos
de hästar som fick NSAID oralt inklu-
derar kolit, diarré, inappetens, njursvikt,
leverpåverkan och peritonit. Fyra av häs-
tarna (två islandshästar som fick Meta -
cam oral suspension, en nordsvensk häst
som fick Metacam oral suspension och
en isländsk häst som fick Fenylbutazon
vet oralt pulver) drabbades av allvarlig
kolit och avlivades i mycket dålig kondi-
tion. Det är välkänt att NSAID hos häst,
liksom hos andra djurslag, kan ge skador
på magtarmslemhinnan, njurskador,
lever skador och blödningar. Dessa bi -
verkningar kan relateras till NSAIDs
primära verkningsmekanism, som är 
en hämning av enzymet cyklooxygenas

(COX), som metaboliserar arakidonsyra
till prostaglandiner och tromboxaner.
Man kan då vid sidan av de önskade
effekterna, dvs de analgetiska, antipyre-
tiska, antiinflammatoriska och trombo-
cytaggregationshämmande effekterna, få
effekter på andra vävnader där cyklo -
oxygenas har en funktion.

Raserna för hästarna som fick NSAID
intravenöst var en nordsvensk häst, ett
svenskt halvblod, en pura rasa española
(PRE) samt tre hästar där raserna inte
angavs. Raserna för hästarna som fick
NSAID oralt var fem islandshästar, en
fjordhäst, en ridponny (irländsk import),
en nordsvensk häst, ett arabiskt fullblod,
ett engelskt fullblod, en amerikansk
quarterhäst samt tre hästar där raserna
inte angavs. Som beskrivits här är de
biverkningar som ses efter oral tillförsel
av NSAID ofta relaterade till dessa sub-
stansers primära verkningsmekanism,
dvs en hämning av cyklooxygenas. Över-
representationen av islandshästar inom
denna grupp kan indikera att den häst-

rasen kan vara särskilt känslig för sådana
biverkningar. Islandshästar har även i
den tidigare svenska biverkningsrappor-
teringen befunnits vara överrepresente-
rade bland de hästar som reagerat på
NSAID (8).

Nervsystemet
Inom gruppen ”QN – Nervsystemet”
finns elva rapporter. Tre av dessa rör
biverkningar hos hästar i samband med
sedering och analgesi (Figur 4). En häst
som fick Cepesedan vet (detomidin) 
intra venöst reagerade efter ca en minut
med häftig andning och blev därefter
vinglig, tenderade att falla åt sidan och
fick kortvarig nystagmus. Den återhäm-
tade sig efter ett par minuter. En häst
som fick Cepesedan vet plus Butomidor
vet (butorfanol) intravenöst reagerade
efter fem till tio minuter med påtaglig
hyperventilering, vinglighet och svett-
ning. Hästen fick Antisedan vet (atipa-
mezol) och återhämtade sig. Det är känt
att hästar kan börja hyperventilera kraf-
tigt efter intravenös injektion med alfa-
2-receptoragonister, såsom detomidin
(7). Hos en häst som fick Vetalgin vet
(butorfanol) sågs urtikaria i huvudet, på
halsens sidor och på ryggen samt svull-
nad vid injektionsstället, troligen som en
följd av en allergisk reaktion.

I en rapport meddelas att en häst
inför eutanasi med Somulose premedi -
cinerades med Domosedan vet. Efter
injektionen av Somulose reagerade häs-
ten med uppsträckt huvud och spänd
muskulatur innan den föll på sidan,
sparkade med benen och började dra
snabba djupa andetag. Den fick då pen-
tobarbital varvid hjärtat stannade. Häs-
ten dog ca tio minuter efter injektionen
av Somulose. Det finns sedan tidigare
flera rapporter om att bristande effekt
kan förekomma vid eutanasi med
Somulose. Orsaken till detta är oklar. En
möjlighet är att vissa hästar i sällsynta
fall har en lägre känslighet för Somulose
än de flesta hästar. En annan orsak kan
vara att om en häst har försämrad cirku-
lation, t ex på grund av dehydrering, kan
detta medföra att de aktiva komponen-
terna i Somulose (sekobarbital och cin-
kokain) når målorganen (hjärnan re spek -
tive hjärtat) så långsamt att dosen inte
blir tillräcklig för eutanasi. Avlivning av
hästar är en krävande uppgift och till-

➤
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FIGUR 3. Hästarna som fick NSAID intravenöst fick i nära anslutning till injektionerna över-
känslighetsreaktioner med symtom såsom hyperventilering, oro, ökad andning och puls.
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gängliga metoder har både fördelar och
nackdelar. För farmakologisk (kemisk)
avlivning finns ännu inte någon helt
optimal substans. Somulose har nyligen
registrerats på den veterinärmedicinska
marknaden i Sverige (det var tidigare 
ett licenspreparat). Det anges i produkt -
resumén för Somulose att en alternativ
avlivningsmetod alltid bör finnas till
hands. 

Det finns sju rapporter för Prascend
(pergolid, en ergotalkaloid), som verkar
som en agonist till dopaminreceptorer i
hypotalamus. Då dessa receptorer stimu -
leras hämmas frisättningen av ACTH
(adrenokortikotropin) från hypofysen.
Indikationen för Prascend är behandling
av hypofysär pars intermedia-dysfunk-
tion (PPID/pituitary pars intermedia
dysfunction) hos häst. Hästar med PPID
har en förhöjd utsöndring av ACTH
från hypofysen som ger en ökad syntes
och frisättning av kortisol från binjure-
barken (Cushings syndrom). PPID dia-
gnostiseras främst hos äldre hästar som
ibland är i mindre god kondition. Detta
innebär att hästarna i samband med
behandlingen kan visa symtom som inte
är läkemedelsrelaterade. Kausalitetsbe-
dömningen blir därmed svår, dvs det är
svårt att avgöra om de symtom man ser
hos hästen orsakas av Prascend, om de
beror på en fortsatt sjukdomsutveckling

eller har någon annan orsak. Åldern på
hästarna i föreliggande rapporter var 16,
19, 20, 21, 22, 23 och 29 år. Reaktioner
som rapporterades var nedsatt allmäntill-
stånd, aptitlöshet, ataxi, muskeltremor,
muskel  stelhet, tecken på försämrad syn,
kolit, lös avföring samt ödem runt geni-
talia och ventralt på buken. För de flesta
rapporterna gjordes kausalitetsbedöm-
ningen att det var svårt att avgöra om
det fanns ett samband mellan de obser-
verade symtomen och Prascendbehand-
lingen.

Övrigt
I en rapport meddelas att två av 13
behandlade hästar fick kolik inom tre
dagar efter avmaskning med Noromec-
tin vet oral pasta (ivermektin). Kolik
sågs även hos en häst som avmaskades
med Equimax vet oral gel (ivermektin
plus prazikvantel). En annan häst som
fick Equimax vet aborterade ett föl sex
dagar efter behandlingen (ca 7,5 veckor
för beräknad fölning). Det är inte troligt
att det är avmaskningen som har fram-
kallat aborten.

En häst som diagnostiserats med ulcer
i magen fick under ca två veckor Gastro-
gard oral pasta (omeprazol). Den fick
därefter kolik, blev sedan mycket dålig
och avlivades. En häst som fick Beviplex
vet injektionsvätska plus Vetalgin vet

injektionsvätska (metamizol) i samband
med en undersökning blev ca en minut
efter injektionerna orolig, sparkade mot
buken och slog med huvudet. Symto-
men försvann efter ett par minuter. En
häst som fick Lotagen gel (polikresulen,
tidigare registrerat som Nelex vet) för
behandling av en sårskada fick en svull-
nad/reaktion på applikationsplatsen. En
häst som fick Ventipulmin vet (klenbu-
terol) på grund av dyspné reagerade med
svettningar och hjärtklappning.

En häst som hade en inflammation i
en kotsenskida fick en injektion av triam -
cinolon (Kenakort-T, humanpreparat),
som är ett prednisolonderivat (en gluko-
kortikoid) med prolongerad effekt. Häs-
ten fick därefter Metacam oral suspen-
sion i fyra dagar. På kvällen dag fyra blev
hästen stapplig, visade ovilja att röra sig
och stod med frambenen framför sig.
Vid rörelsekontroll var hästen ovillig till
rörelse och halt på alla fyra benen. I
vändning visade hästen en kraftig fång-
vändning. Efter rörelse i stallgången
konstaterades en kraftigt förstärkt digi-
talispuls och ökad värme i framhovarna.
Visitertångsundersökning visade en
smärtreaktion i sulan höger fram. Häs-
ten fick en injektion av Finadyne vet och
därefter Fenylbutazon vet oralt pulver
under 14 dagar och den ordinerades
boxvila, mjukt underlag och enbart
grovfoder. Diagnos: fång utlöst av korti-
sonbehandlingen.

Det är känt att tillförsel av glukokor-
tikoider till häst, liksom sjukdomssyn -
drom hos häst som är associerade med
förhöjda nivåer av endogena glukokorti-
koider (såsom PPID), ger en liten ökad
risk för utveckling av fång, even tuellt
som en följd av konstriktion i digitalkär-
len som vaskulariserar hoven. Känslighe-
ten varierar hos olika hästar och det är
osäkert om mekanismen är densamma
som då fång uppkommer som en följd
av sjukdomar i magtarmkanalen och
endo toxinemi (5). Det anges att risken
för fång kan vara större för en del gluko-
kortikoider såsom dexametason (Dexa -
dreson vet, Vorenvet vet: fång nämns
under ”Biverkningar” i FASS Vet och
produktresumén för dessa preparat) och
triamcinolon (Kenakort-T, Vetalog,
registrerat för veterinärt bruk i en del
länder) jämfört med andra glukokorti -
koider såsom prednisolon och prednison. ➤
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FIGUR 4. Inom gruppen ”QN – Nervsystemet” rör tre rapporter biverkningar hos hästar i
samband med sedering och analgesi. 
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NÖT
Vaccination mot ringorm
Det finns 19 biverkningsrapporter för
kalvar som vaccinerats mot ringorm
med Trichoben vet, som innehåller för-
svagade mikrokonidier av Trichophytum
verrucosum (Figur 5). I 14 av rapporterna
meddelas att kalvarna fått bölder på
platserna för injektionerna, i tre av rap-
porterna meddelas att kalvarna drabbats
av anafylaktisk chock och i två av rap-
porterna meddelas att kalvarna fått kli-
nisk ringorm efter vaccinationerna.

Beträffande kalvarna som fick bölder:
De flesta kalvar som vaccineras mot
ringorm är spädkalvar upp till ca tre
månaders ålder och alla biverkningsrap-
porterna utom en gäller djur i denna
åldersgrupp. En rapport rör sex till tio
månader gamla ungdjur. Djuren drab-
bades under tidsperioder från några
dagar upp till ca en månad efter injek-
tionerna av bölder på injektionsplatserna.
Bölderna var från ca 5 cm upp till ca 30
cm i diameter. I de biverkningsrapporter
som skickats in till Läkemedelsverket
har totalt 518 djur vaccinerats och bland
dessa har 157 djur fått bölder, dvs cirka
30 procent av djuren. Dock har i en del
besättningar nästan alla djuren fått böl-
der, medan i andra besättningar bara
enstaka djur drabbats. Baserat på försälj-

ningsvolymen av Trichoben vet har bi -
verkningsincidensen beräknats till cirka
11 reaktioner/10 000 vaccinationer.

De flesta djuren tycktes inte nämn-
värt påverkade av bölderna, men i några
fall var bölderna så stora att det inverkade
på djurens rörelseförmåga. En del bölder
dränerades medan andra sprack spon-
tant. Innehållet utgjordes av var. I några
fall gjordes odling på böldinnehållet var-
vid Trueperella pyogenes (fd Corynebac -
terium pyogenes ) isolerades. En del djur
behandlades med antibiotika och
NSAID. Efter att bölderna tömts läkte
de ut och djuren blev återställda.

Orsaken till bölderna är oklar. I ett
par rapporter påpekas att vaccinationerna
har skett med iakttagande av god aseptik
och med nyberedd lösning, enligt anvis-
ningarna i bipacksedeln. De aktuella
batcherna som framkallat bölderna har
analyserats av Bioveta AS, som är den
läkemedelsfirma som producerar Tricho-
ben vet. Man anger att man inte har
kunnat finna några felaktigheter. Det
kan nämnas att Trichoben vet används i
flera länder, framför allt i Östeuropa,
utan att några bölder har rapporterats.
Information kommer att införas i FASS
Vet-texten och i produktresumén för
Trichoben vet att bölder kan uppträda
på injektionsplatserna. 

I en rapport med-
delas att en kalv av 20
som vaccinerades med
Trichoben vet efter 
ca en till två timmar
plötsligt fick kraftigt
lungödem, inte kunde
andas och dog samt
att det sedan kom
skum ur mun och
mule. I en annan rap-
port meddelas att en
av sex vaccinerade
kalvar fick en kraftig
anafylaktisk chock ca
en timme efter vacci-
nationen. Den åter-
hämtade sig sedan. I
en rapport meddelas
att en kalv av nio vac-
cinerade kalvar hitta-
des död ca en timme
efter vaccinationen.
Det finns i den tidi -
gare biverkningsrap-

porteringen flera meddelanden om akuta
reaktioner och dödsfall hos kalvar som
vaccinerats mot ringorm. Eftersom ett
stort antal djur årligen vaccineras mot
ringorm i Sverige blir incidensen för dessa
biverkningar låg. Reaktionerna antas ha
en allergisk genes. Det är dock oklart
varför en del djur reagerar med en så all-
varlig akut anafylaxi. Det anges i FASS
Vet och i produktresumén för Trichoben
vet att injektionslösningen som bereds
ska användas inom två timmar. Det
finns en misstanke att ett överskridande
av detta intervall innebär en ökad risk
för anafylaxi. Man ska alltså vara noga
med att använda de beredda injektions -
lösningarna inom detta tidsintervall. 

I en rapport meddelas att sju av 15
kalvar som vaccinerats med Trichoben
vet fick ringorm efter ca en månad. I en
annan grupp fick ca 50 av 100 vaccine-
rade djur ringorm. Det påpekas i denna
rapport att besättningen inte haft ringorm
på tre år. Efter vaccination mot ringorm
erhålls inte full immunitet förr än efter
ca 35 dagar. Djur som vaccineras under
inkubationsstadiet kan drabbas av ring-
orm och infektionen kan förvärras av
vaccinationen. I det först beskrivna fallet
kan detta vara en möjlig förklaring, men
det är mindre sannolikt i det andra av de
beskrivna fallen.

Övriga vaccinationer
I samband med ett vaccinationsprojekt
vaccinerades ett antal kvigkalvar med
Eoniche-vaccin (vaccin mot EHEC,
enterohemorragisk E coli ). Ett 20-tal
djur reagerade med bland annat hosta
och nervösa symtom. Tre djur dog och
ett djur fick avlivas medan de övriga till-
frisknade. Vaccinationsförsöket avbröts
därför. I en annan rapport meddelas att
tre av 30 kor som vaccinerades med
Rotavec Corona vet mot neonatal kalv-
diarré fick reaktioner (ansvällningar,
dock inte bölder) på injektionsplatserna,
den största upp till ca en decimeter i dia-
meter.

Antiparasitära medel
Det finns fem rapporter där nötkreatur
avmaskades med Closamectin vet pour-
on (klosantel plus ivermektin). Alla rap-
porterna rör djur som blev blinda eller
som fick en nedsatt syn. I en rapport
meddelas att en sex månader gammal

➤

VETENSKAP

FIGUR 5. Kalv som drabbats av klinisk ringorm.
Det finns 19 biverkningsrapporter för kalvar
som vaccinerats mot ringorm. 
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stut bland 125 behandlade stutar blev
blind ca en vecka efter behandling med
Closamectin vet. I en annan rapport
meddelas att en ca ett år gammal kviga
bland 70 behandlade kvigor blev blind
några dagar efter Closamectin vet-
behandling. Kvigan dog efterföljande
natt. I en rapport meddelas att då sex
kvigor och 16 kor behandlades med
Closamectin vet sågs efter ca en vecka
tecken på blindhet och försämrad syn
hos kvigorna, men inte hos korna. 
Djurens syn återkom successivt. En ko
(hereford) som behandlades med Closa-
mectin vet hade en ca två månader 
gammal kalv som var pigg och frisk. Vid
betessläppet ca en månad senare upp-
täcktes att kalven visade symtom på ned-
satt synförmåga (den gick emot stängsel
och föreföll bara svagt uppfatta saker på
5–10 meters håll) (Figur 6). I en rapport
meddelas att 80 kor (hereford x sim-
menthal) behandlades med Closamectin
vet ca en månad före beräknad kalvning.
Det upptäcktes sedan att fem av de kal-
var som därefter föddes utvecklat blind-
het vid fyra till sex veckors ålder. 

Klosantel, som har en parasiticid
effekt mot leverflundra och även vissa
rund- och bandmaskar, är en potent
urkopplare (”uncoupler”) av den oxida-
tiva fosforyleringen i mitokondrierna. 
I den oxidativa fosforyleringen bildas
ATP från ADP. Om denna process inte
fungerar fås en hämning av parasiternas
energiproduktion. Hos de behandlade
djuren kan man vid överdosering eller
hos känsliga individer få biverkningar
som är relaterade till denna verknings-
mekanism. Symtom som kan ses är
generell svaghet, hypertermi, aptitförlust
och diarré. Sänkt synförmåga och blind-
het ingår också i symtombilden. Detta
är en biverkan som anges i FASS Vet och
i produktresumén och som kan ses hos
enstaka nötkreatur som behandlas med
Closamectin vet. De aktuella rapporterna
indikerar att klosantel även kan påverka
kalvarna in utero eller via mjölk. Klosa n -
tel är lipofil och binds hårt till albumin
i blodet, vilket innebär att resthalter kan
finnas kvar i kroppen under lång tid.

I en rapport meddelas att åtta kor
som behandlades med Bayticol vet pour-
on (flumetrin) uppvisade nedsatt allmän-
tillstånd dagen efter administreringen.
Andra symtom som observerades var

muskeldarrningar, oro, hyperaktivitet
och onormalt resningsbeteende. Hos en
ko i en besättning om 60 djur som be -
handlades med Blaze vet (deltametrin)
sågs dagen därpå feber och ansvällning i
huvudet. 17 kalvar som fick Dectomax
pour-on vet (doramektin) fick efter tre
veckor på bete diarré. Det går inte att
avgöra om behandlingen har något med
diarrén att göra.

Övrigt
En kalv i en grupp om fem kalvar som
bedövades med Lidokel-Adrenalin vet
(lidokain plus adrenalin, licenspreparat)
i samband med en avhorning fick en
kort tid efter injektionen koliksymtom,
lade sig ner och sparkade med benen.
Den återhämtade sig sedan. En ko som
vid behandling av ett smärttillstånd 
fick Flunixin N-vet intravenöst började
andas häftigt, vände upp ögonen och
visade tredje ögonlocket, fick kraftig
nystagmus, ökad hjärtfrekvens, gnisslade
tänder och blev liggande på sidan med
stela ben, som hon sedan började paddla
med. Kon lugnade sedan ner sig efter ca
tio minuter. En ko som var i dålig kon-
dition fick Metacam vet (meloxikam)
intravenöst. Omedelbart efter injektio-
nen fick kon kramper, ramlade till mar-
ken och dog.

FÅR
I en rapport meddelas att tio får som

avmaskats med Valbazen vet oral sus-
pension (albendazol) fick våldsam hosta
och hade kräkreflexer. En rapport rör en
tacka som avmaskades med Valbazen vet
oral suspension. Tackan hade två lamm
som var i god kondition vid avmask-
ningen, men som hittades döda dagen
därpå (Figur 7). Två lamm till en tacka
som också avmaskades med Valbazen vet
påverkades inte. Tio av 105 får som gavs
Valbazen vet mot leverflundra fick
under hakan mjuka svullnader, ca 10 cm
i diameter, som efter en tid drog sig ner
mot hakspetsen. Allmäntillståndet var
inte påverkat. 

I en rapport meddelas att tolv av 20
lamm som vaccinerades med Heptavac-
P Plus, ett kombinerat klostridie- och
pasteurellavaccin (licenspreparat), fick
lunginflammation  som behandlades med
penicillin. Det hade inte tidigare varit
några problem med lunginflammation 
i besättningen. Två lamm dog, det ena
med diagnosen akut fibropurulent
pneu moni, det andra med diagnosen
tarmvred plus pneumoni. Det är oklart
vilken betydelse vaccinationerna haft i
dessa fall.

GRIS
En rapport rör en dräktig gylta som
dagen efter sin andra vaccination med
Porcilis Porcoli Diluvac Forte (vaccin
mot kolidiarré hos smågrisar), fick en
svullnad på injektionsstället (ca 10 cm i

VETENSKAP

➤

FIGUR 6. En herefordko som behandlades med Closamectin vet
hade en kalv som vid betessläppet ca en månad senare visade
symtom på nedsatt synförmåga. 
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diameter) som rupturerade. Dessutom
aborterade gyltan. Det anges i FASS Vet
och i produktresumén för Porcilis 
Porcoli Diluvac Forte att svullnader och
rodnader kan erhållas på injektionsstäl-
let. I en rapport meddelas att fem gyltor
bland 300 djur som vaccinerades med
Hiprasuis-P/E (vaccin mot rödsjuka/
Erysipelothrix rhusiopathiae och gris -
parvovirus/PPV) utvecklade typisk röd-
sjuka med ansvällningar i huden. Gyl-
torna behandlades med penicillin varvid
symtomen försvann. Reaktionen är ovän-
tad eftersom vaccinet endast innehåller
avdödade vaccinkomponenter. En möj-
lighet är att gyltorna fick rödsjuka 
innan immunitet hunnit utvecklas. I en
rapport meddelas att några tolv veckor
gamla grisar ett par dagar efter vaccine -
ring med Improvac (en gonadotropinfri-
sättande faktor (GnRF)-analog, vaccin
mot galtlukt) reagerade med skakningar
och kramper. De flesta grisarna åter-
hämtade sig snabbt, men en eller några
få grisar dog. 

I en rapport anges att tre kullar späd-
grisar blev helt utslagna efter injektion
av Uniferon (järndextran). I en annan
rapport meddelas att hel kull spädgrisar
som fick Ursoferran vet (gleptoferron)
omedelbart efter injektionen började

kräkas, skaka och krampa och fick and-
nöd. Efter en timme var alla grisarna
normala igen. Grisarna i flera andra kul-
lar reagerade inte. Det anges i FASS Vet
och i produktresumén för Uniferon och
Ursoferran vet att överkänslighetsreak-
tioner (järnchock) i sällsynta fall kan
förekomma då spädgrisar injiceras med
dessa preparat.

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary
drugs reported in Sweden during
2014, part 1
This article describes the suspected
adverse drug reactions in horse, cattle,
sheep and swine reported by Swedish
veterinarians during 2014. In coming
articles the adverse reactions reported in
dog, cat, rabbit and birds, and human
reactions to veterinary drugs will be
described. The total number of reports
was 486. Most reports concern dog, 
followed by cat, horse and cattle. There
are only few reports in sheep, swine, 
rabbit and birds. Ten reports concern
human reactions to veterinary drugs.

A few examples of adverse drug reac-
tions in horse, cattle, sheep and swine
are given below. In horse 27 reports 
concern adverse reactions to vaccines. 20

reports concern horses which showed
adverse reactions after administration of
NSAID. There were 7 reports of acute
negative reactions in horses injected intra-
muscularly with procaine benzylpeni -
cillin (”penicillin-shock”). In cattle there
were 14 reports of local reactions (large
abscesses) in calves vaccinated against
ringworm (Trichophyton verrucosum). In
three reports calves were reported to 
suffer from severe anaphylactic reactions
after administration of the ringworm
vaccine. In sheep the reports concern
adverse reactions following vaccination
and treatment with antiparasitic agents.
In swine the reports concern adverse
reactions to vaccines and iron-dextran.
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FIGUR 7. En rapport rör en tacka som avmaskades med Valbazen vet oral suspension.
Tackan hade två lamm som var i god kondition vid avmaskningen, men som hittades döda
dagen därpå.
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Vilken är din diagnos? – Patologi

En gatuhund som importerats från Rumänien
togs till veterinär på grund av blodiga flyt -
ningar från penis. Biopsi från en utväxt nära
penisroten togs för histologisk undersökning.
Fallet är sammanställt och tolkat av Tine M
Iburg, Avdelningen för patologi och viltsjuk-
domar, SVA. Veterinär Åsa Lundin tackas 
för att ha bidragit med makroskopisk bild.

Hund, blandras, hane, fyra år
ANAMNES: Hunden inkom på grund av blodiga
flytningar från penis. Hunden var importerad
från Rumänien, hade varit i Sverige i fem veckor
och visat symtom under hela perioden. Vid klinisk
undersökning sågs en stor, proliferativ, multilobu-
lerad rödaktig utväxt nära penisroten (Figur 1).
Flera biopsier fixerades i tioprocentig formalinlös-
ning och sändes till patologen, SVA för histolo-
gisk undersökning.

PATOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR I UNDERSÖKT BIOPSI-
MATERIAL: Se Figur 2 och 3 (mikrobilder).

FIGUR 1. Utväxt vid penisroten, hund. Makroskopisk
bild.

FIGUR 3. Nybildning, penisslemhinna. Mikroskopisk bild.
HE-färgning, cirka 600 gångers förstoring.

SVAR SE SIDAN 56

FIGUR 2. Nybildning, penisslemhinna, hund. Mikroskopisk
bild. HE-färgning, cirka 200 gångers förstoring.
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FÖRSTA FYNDET AV H5N8 I SVERIGE
Under februari och början av mars påträffades
flera döda knölsvanar i centrala Stockholm.
Svanarna skickades till SVA för obduktion. Alla
upphittade döda fåglar som obduceras på SVA
undersöks rutinmässigt för aviär influensa (AI).
Dödsorsaken är ännu inte fastställd för alla
men för de svanar där analyserna är klara är bly-
förgiftning orsaken. 

Två av de undersökta fåglarna var positiva på
näbb- och kloaksvabb för H5N8, den typ av
fågelinfluensa som cirkulerat i Europa sedan i
höstas. Detta är första fyndet av högpatogen
fågelinfluensa (HPAI) av typen H5N8 hos 
fåglar i Sverige. Gällande de fem senast in -
komna svanarna pågår fortfarande virusunder-
sökning av organ. 

I den rutinmässiga övervakningen av AI har
under 2015 ett 50-tal sådana fåglar analyserats
på SVA. Aviärt influensavirus ses framför allt
hos vattenlevande fåglar, såsom måsfåglar och
änder. Förutom de nämnda svanarna har samt-
liga undersökta fåglar befunnits vara negativa
för AI. Inga restriktioner infördes i landet på
grund av fynden hos svanarna. Skyddsnivå 1
gäller för hela Sverige vilket innebär att fjäderfä
får gå ut men att mat och vatten ska ges inom-
hus eller under ett skydd utomhus.

SVERIGE ÄR FORTSATT FRITT FRÅN 
BLUETONGUE
Enligt europeisk lagstiftning måste Sverige ha
övervakningsprogram för bluetongue. Sedan
2013 baseras övervakningen på passiv klinisk

övervakning och en serologisk undersökning 
av individmjölk från nötkreatur efter vektor -
säsongens slut, i år från november 2014 till sista
februari 2015. Prover från 137 mjölkbesätt-
ningar spridda över landet har samlats in med
hjälp av distriktsveterinärerna. Från varje ut -
vald mjölkbesättning togs mjölkprover från tio
ovaccinerade och lakterande nötkreatur som
gått på bete under sommaren 2014. Samman-
lagt undersöktes nästan 1 400 prover på SVA. 
I 13 av proverna påvisades antikroppar, men
alla djuren var vaccinerade mellan 2008 och

Epizteln rapporterar denna gång om det första fyndet

av högpatogen fågelinfluensa H5N8 i Sverige, att lan-

det är fortsatt fritt från bluetongue och om epizootiutredningar i två grisbesätt-

ningar. Texten är sammanställd av Madeleine Gertzell, Jordbruksverket.

MÅNADENS EPIZTEL

Under februari och början
av mars dog ett antal knöl -
svanar i centrala Stockholm
av bly förgiftning. Hos två av
svanarna hittades högpato-
gen fågelinfluensa av typen
H5N8 som bifynd. 
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2010 enligt vaccinationsregistret. Flera av de
tidigare vaccinerade djuren har fortfarande vac-
cinationsantikroppar som kan ge utslag på de
serologiska testerna.

Under 2014 spreds bluetongue serotyp 4 i 
de östra delarna av EU så långt upp som till
Ungern och Rumänien. Det är osäkert hur
utvecklingen fortsätter nu när länderna åter har
vektorsäsong. Det är viktigt att ha sjukdomen i
åtanke om man ställs inför en idisslare, nöt eller
får, med symtom som kan tyda på bluetongue.
Typiska symtom är salivering, nosflöde, erosio-
ner i munhåla, svullnader i käk- och huvud -
region samt feber. Misstankar ska anmälas och
epizootologen på SVA kan i samband med
detta kontaktas för att diskutera fynden. Även
om ett fåtal djur i besättningarna fortfarande
har antikroppar mot bluetongue-8 kan de bli
smittade av andra serotyper.

EPIZOOTIMISSTANKAR I TVÅ 
GRISBESÄTTNINGAR
Under mars månad undersöktes två smågris -
producerande besättningar på grund av miss-
tanke om epizootisjukdom. 

I det ena fallet var huvudsymtomet svagfödda
spädgrisar som inte orkade dia och dog inom
några timmar. Dödligheten bland spädgrisarna
var ca 50 procent. Suggorna visade inga sjuk-
domstecken. Organprover från döda spädgrisar
och blodprover från suggor undersöktes avseende
PRRS (porcine reproductive and respiratory

syndrome), Aujeszkys sjukdom och klassisk svin-
 pest som alla kan orsaka svagfödda spädgrisar
och/eller hög spädgrisdödlighet.

I den andra besättningen uppstod misstan-
ken på grund av något förhöjd kastningsfre-
kvens allmänt i besättningen och sjuklighet hos
inköpta gyltor. Gyltorna hade påverkat allmän-
tillstånd och tecken på cirkulationssvikt med
blåröda missfärgningar av öron och svans. I
detta fall undersöktes organprover från gyltorna
avseende PRRS, klassisk svinpest och afrikansk
svinpest. Alla prover var negativa avseende
undersökta epizootisjukdomar och utredning-
arna fortsatte i båda besättningarna för att fast-
ställa orsak till symtomen. Undersökning av
flera sjukdomar samtidigt är vanligt vid miss-
tanke om epizootisjukdom hos gris och den
vanligaste anledningen till misstanke på svenska
grisar är reproduktionsstörningar.

I den andra undersökta besättningen var
sjuklighet på gyltorna med allmänpåverkan och
missfärgning av huden det mest framträdande
symtomet. Denna bild bör alltid ge upphov till
misstanke om epizootisjukdom, i första hand
svinpest och atypisk PRRS. Afrikansk och 
klassisk svinpest kan inte skiljas åt kliniskt 
vid denna symtombild och på grund av den
bekymmersamma situationen inom EU med
afrikansk svinpest i flera EU-länder rekommen-
derar EU starkt att kliniska misstankar om
svinpest undersöks avseende både klassisk och
afrikansk svinpest.  ■

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.

Mer svenskt och mindre importerat kött 2014 
❘❙❚ Under 2014 skedde två trendbrott vad gäller kött visar aktuell
statistik från Jordbruksverket och SCB: Svenskarna åt en aning
mindre kött för första gången på många år och importen av kött
minskade samtidigt som den inhemska produktionen ökade.

Andelen svenskt kött på marknaden ökade för gris- och
nötkött. Sverige producerade 330 000 ton gris-, nöt- och 
lamm kött under 2014 jämfört med 323 000 ton under 2013.
Vi im porterade också mindre nöt- och griskött för första
gången på flera år. Importen och förbrukningen av kött har
bara minskat vid ett fåtal tillfällen sedan Sveriges EU-inträde.
Senast marknaden krympte var i samband med den globala
finans krisen 2009. 

Sammantaget för nöt-, gris-, får- och lammkött ökade produk-
tionen med 3,1 procent jämfört med samma tid 2013. Import -
andelen av förbrukningen var 46 procent att jämföra med 47 procent
under 2013 och exportandelen av produktionen var 12 procent att jämföra
med elva procent under samma tid 2013.

Källa: pressmeddelande från Svenskt Kött den 27 mars. ■

❘ ❙❚ noterat
ILL

U
ST

RA
TI

O
N
: C

EC
IL

IA
C

A
RL

ST
ED

T/
A

G
EN

T
BA

U
ER

.

För första gången på
många år minskade 2014
importen av kött samtidigt

som den inhemska pro-
duktionen ökade.
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Cat Breed Profile – unik forskning
på 500 000 katter
❘❙❚ Agria Djurförsäkring presenterade den 23 mars
forskningsresultaten från Agria Cat Breed Profile,
ett världsunikt material som kartlagt katternas sjuk-
domar och skador mellan 2009–2013 med hjälp av
diagnoser på 500 000 katter. Undersökningen togs
fram i samarbete med Brenda Bonnett, kanadensisk
veterinär och professor i epidemiologi. 

Kattens livsmiljö spelar stor roll för vilken typ av
skador den utsätts för. Bland huskatter är sårskador
den vanligaste orsaken till ett veterinärbesök. Deras
uteliv utsätter dem för större risk att bli påkörda,
ramla ned från träd eller hamna i kattslagsmål som
resulterar i bitsår, rivsår eller skärsår. Bland de ren -
rasiga katterna, som mer sällan går ut, hamnar sårskador först på
femte plats. Raskatterna besöker veterinären ungefär 20 procent
fler gånger än huskatterna under perioden. 

– Vi ser att huskatterna mer sällan tas till veterinären. Däremot
är det oklart om det beror på att de faktiskt är friskare eller på att

djurägaren inte söker vård för katten, säger Lotta Möller, veterinär
på Agria Djurförsäkring.

De fem vanligaste diagnoserna för huskatter är sårskador i
huden, diarré och kräkning, varböld (ofta bitsår), avmagring och
problem i nedre urinvägarna. ■

❘ ❙❚ noterat
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Huskatter går mer sällan till
veterinären men det är oklart
om det beror på att de är 
friskare eller att djurägaren
inte söker vård för katten.
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venska Djurhälsovården, Svenska
Pig och Taurus Köttrådgivning
slogs under senhösten 2014 ihop
till ett gemensamt rådgivnings-

bolag. Den 18 mars döptes det nya bola-
get officiellt till Gård & Djurhälsan. 

– Vi är väldigt nöjda med bildandet
av det nya bolaget. Det nya namnet
rymmer också väl vad bolaget ska arbeta
med. Friska djur och välmående gårdar
är varandras förutsättningar och det känns
mycket bra att kunna erbjuda Sveriges
djurhållare ännu mer heltäckande råd-
givningstjänster med kompetens från
både veterinärer, agronomer och lant-
mästare, sade Andrea Holmström, tf vd
för Gård & Djurhälsan.

Andrea Holmström fick abrupt ta över
vd-posten för dåvarande Svenska Djur-
hälsovården efter att den tidigare vd:n
Sten-Olof Dimander oväntat gick bort 
i slutet av januari. Andrea inledde vår-
konferensen med en känslosam och vär-
dig minnesstund för Sten-Olof Diman-
der. Hon berättade bland annat att man
beslutat genomföra konferensen trots
allt för att hedra Dimander och för att
avsluta hans arbete med sammanslag-
ningen av de tre organisationerna.

– Han brann för det svenska lantbru-
ket, konstaterade den tf vd:n.

Gård & Djurhälsan ägs till 21 procent
av branschföreningarna Sveriges Gris  -
företagare, Sveriges Nötköttsproducenter
och Svenska Fåravelsförbundet och till
79 procent av Svenska Köttföretagen.

KONKURRENSKRAFTIG 
DJURVÄLFÄRD?
Till årets vårkonferens, som ägde rum 

på LRFs kursgård Sånga Säby, hade
arrangörerna valt att låta inbjudna 
talare diskutera temat ”konkurrenskraf-
tig djurvälfärd” under hela den första
dagen.

Först ut var regeringens utredare Rolf
Annerberg, som bara några veckor tidi-
gare presenterat sin ”konkurrenskrafts-
utredning”. Hans uppdrag där var att
utreda möjligheter för en framtida livs -
kraftig jordbruks- och trädgårdsproduk-
tion. I sin utredning fokuserar Anner-
berg på företagandeaspekterna av svensk
djurhållning. Produktiviteten måste öka

om svenskt lantbruk ska överleva, var ett
budskap som han upprepade under sitt
föredrag. Beträffande dagens djurskydds -
regler ansåg utredaren att grunden för
samhällets styrning inom djurskydds -
området bör vara den gemensamma
lagstiftningen i EU. Han menade att 
de svenska reglerna bör sänkas till EU-
nivå och ersättas av frivilliga åtgärder
och kontrollprogram, för att stärka kon-
kurrenskraften. Annerstedts slutsatser
berömdes av LRFs förbundsordförande
Helena Jonsson samma dag som utred-
ningen offentliggjordes.

Gård & Djurhälsans vårkonferens 2015

Skiftande meningar om djur-
välfärdens konkurrenskraft
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Den 18–19 mars arrangerade fd Svenska Djurhälsovården sin numera årliga vårkonferens. 
Organisationen bytte samtidigt namn till Gård & Djurhälsan och ägnade hela den första dagen åt 

att diskutera temat konkurrenskraftig djurvälfärd. De två begreppen ”konkurrenskraft” och ”djurvälfärd” 
verkade vara motstridiga målsättningar hos vissa av de inbjudna talarna.

TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

Friska djur och välmående gårdar är varandras förutsättningar, sade Andrea Holmström, 
tf vd för Gård & Djurhälsan och värd för vårkonferensen.

S
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”ANDRA ÅTGÄRDER ÄN 
LAGSTIFTNING”
Påpassligt nog var Helena Jonsson också
nästa talare på dagordningen. Hon be -
kräftade sitt tidigare stöd till konkurrens -
kraftsutredningen med motiveringen att
Sveriges bönder är bäst i klassen på djur-
skydd och djurhälsa men inte på kon-
kurrenskraft. LRF vill åstadkomma god
djurvälfärd genom andra åtgärder än
lagstiftning, menade Jonsson. Hon
ansåg att Sveriges bönder inte får betalt
för sina mervärden och att svenska djur-
skyddsregler är en fördyrande faktor i
konkurrensen. LRF vill enligt förbunds-
ordföranden att reglerna ska ”moderni-
seras”. Det kan t ex innebära att lagkrav
ska kunna ersättas med friare kontroll -
program och att regler som betestvång
för kor skulle tas bort.

Samtidigt ville LRF-ordföranden
fortsätta framhålla de svenska mervär -
dena för konsumenterna. På en direkt
fråga om hon inte såg någon motsätt-
ning i att vilja sänka lagkraven som
garanterar mervärdena men att utåt
marknadsföra dessa mervärden, svarade
hon bestämt nej.

SVENSK KÖTT ÖKAR
Helena Jonssons bild att de svenska bön-
derna inte får betalt för sina mervärden
motsades delvis av en av de följande
talarna, Dan Jacobson som är affärsom-
rådeschef färskvaror vid ICA Sverige.

Under 2014 sålde ICA 20 procent
mer färskt svensk griskött än året innan,
berättade han. Det innebär en ökning på
ca 150 000 svenska slaktgrisar jämfört

med 2013 och motsvarande ökning
återfanns för svenskt nötkött (+ 12 %),
svenskt lammkött (+ 12 %) och svensk
kyckling (+ 18 %). Konsumenternas för-
troende för svensk mat är stort och det

är en viktig marknadsfaktor, underströk
Dan Jacobson. ICA satsar därför på att
köpa in allt mer svenskt kött, även i sina
billigare EMV (egna märkesvaror). Idag
har enligt Jacobson ca 80 procent av
ICAs nöt- och grisprodukter svensk
råvara och målet är att den andelen ska
öka. Det stora förtroendet och därmed
efterfrågan på svenskt kött bygger på 
en stark värdekedja med god djurhälsa
och god djurvälfärd, påpekade Dan
Jacobson. Svenska producenter ska vara
oerhört försiktiga att tulla på dessa mer-
värden, sade han.

MAT HAR BLIVIT STATUS
Sören Persson, livsmedelsstrateg på LRF,
avslutade dagen genom att uppmana
producenter och handel att satsa på fler
snarare än färre kvalitetsfaktorer. Mat
har blivit status och genom val av mat-
kvalitet visar du vem du är, var hans
budskap. Enligt framtidsforskare kom-
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LRF vill åstadkomma god djurvälfärd genom andra åtgärder än lagstiftning, menade
Helena Jonsson.
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Berguvens veterinärmottagning 
är till salu!

Liten, väl inarbetad veterinärmottagning i Bergsåker, Sundsvall.
Intresserad? info@berguvens.se
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mer vi att äta mer kyckling och får men
mindre nöt och gris i Sverige, sade han.
Då gäller det att hitta nya produkter
som gör att man får bättre betalt för

varje slaktkropp. Ett exempel som Sören
Persson lyfte fram var ”ländfilé” där man
genom ett innovativt namn lyckats öka
priset på en tidigare ointressant styck-

ningsdetalj. Men även ätkvalitet måste
ägnas mer uppmärksamhet, menade
Persson. Betalar man mer för en matvara
vill man också att den ska smaka bättre. 

Vårkonferensen fortsatte en andra dag
med ett mer djurslagsinriktat program
om aktuella hälsofrågor rörande gris, nöt
och får. Trots de pessimistiska stämningar
som under senare år periodvis domine-
rat diskussionen om svensk animaliepro-
duktion, verkade många mötesdeltagare
ha en framtidstro. ICAs statistik visade
att konsumentintresset för svensk pro -
ducerat ökar i de flesta varukategorier.
Handelskedjorna generellt tror att detta
är en långsiktig trend snarare än en till-
fällig uppgång, så länge konsumenternas
förtroende för svensk djuruppfödning 
är högt. Här spelar god djurhälsa, god
djurvälfärd och en säker slutprodukt
stor roll för att upprätthålla detta förtro-
ende. Veterinärens betydelse för att stötta
den svenska djuruppfödningen är där-
med större än någonsin.  ■
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Det stora förtroendet och
därmed efterfrågan på
svenskt kött bygger på
en stark värdekedja med
god djurhälsa och god
djurvälfärd, påpekade
Dan Jacobson.

Som medlem har du fri entré till: 

Visa ditt medlemskort i parkens biljettkassa tillsammans med  
legitimation (t ex körkort). 

Medlemskortet har ingen betal-  
eller kreditfunktion. 

Sveriges Veterinärförbund 
 

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

Kortet som ger dig mer
VETERINÄRFÖRBUNDETS MEDLEMSKORT

Kortet fungerar som ett så 
kallat ”showcard” som du 
visar upp hos vissa företag 
tillsammans med legitimation 
(t ex körkort). 
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SVS Smådjurssektions Normgrupp
arbetar med rådgivande normer i
etiska och veterinärmedicinska frå-
gor som rör svensk smådjurspraktik.
Gruppen träffades i januari för att
diskutera kring normer och fråge-
ställningar.   

Smådjurssektionens Normgrupp sam-
man trädde den 26 januari 2015. När -
varande var Malin Öhlund, Cecilia
Rohdin, Lotta Ternström-Hofverberg,
Ulrika Nordwall och Andrew Blockley.
Frånvarande var Anne Carlswärd. 

Mötet ägnades främst åt att färdigställa
de båda kastrationsnormerna för hund
och katt.

ARBETE MED PÅGÅENDE FRÅGE-
STÄLLNINGAR OCH NORMER
Rekommendationer angående
kastration av hund
Normen för kastration av friska hundar
är nu färdig och antagen. Anledningen
till att normgruppen valt att omarbeta
den tidigare kastrationsnormen beror på
att den från flera håll har tolkats som 
att normgruppen generellt avråder från
kastration. Den nya normen diskuterar
olika för- och nackdelar med ingreppet

men råder varken för eller mot kastra-
tion av hund.

Vi diskuterar i viss mån även kring
ålder vid kastration, men konstaterar
samtidigt att behovet av att kunna
kastrera hundar tidigt bedöms som litet
i Sverige. Normgruppen är medveten
om Svenska Kennelklubbens farhågor
angående ett ökande antal kastrationer
av främst hanhundar och riskerna med
att det hittills gynnsamma avelsläget i
Sverige kan försämras.

Rekommendationer angående
kastration av katt 
Normen för kastration av katt är också
färdig och antagen. Vi har tagit bort den
tidigare kastrationsnormen för katt där
sex månader angavs som lägsta rekom-
menderade ålder vid kastration. Den
nya normen rekommenderar istället fyra
månader som ny lämplig lägsta ålder för
rutinmässig kastration av katt. Det är
kattens immunologiska status som styr
denna nedre åldersgräns, inte det kirur-
giska ingreppet i sig. Tidig kastration har
visats vara ett säkert ingrepp i ett flertal
studier. Kattungar uppnår i regel immu-
nologiskt skydd mot kattpest efter rutin-
mässig vaccination vid tidigast ca fyra
månaders ålder. 

Normen tar också upp katthemskat-
ter som ett exempel på när kastration
tidigare än vid fyra månaders ålder bör
tillåtas, om det underlättar för förmed-
ling av katterna.

NYA FRÅGESTÄLLNINGAR OCH
FÖRSLAG TILL NORMER
En frågeställning har inkommit till 
Normgruppen från en medlem angående
utförandet av så kallad profylaktisk
gastropexi. Ingreppet utförs i andra län-
der, oftast i samband med andra kirur-
giska ingrepp som t ex kastration, för att
förebygga framtida magomvridning hos
högriskraser. Gruppen beslutade att se
närmare på vad svensk lagstiftning säger
i frågan samt att undersöka bakomlig-
gande forskning inför nästa möte.

ÖVRIGT
Normgruppen välkomnar frågor och
synpunkter gällande antagna normer
från smådjurssektionens medlemmar,
liksom förslag på nya frågeställningar
som ni tycker att vi ska arbeta med.
Kontaktuppgifter till gruppen finns på
www.svf.se och www.ssava.se. 

MALIN ÖHLUND

sammankallande i 
normgruppen smådjur

Rapport från Normgruppens möte
den 26 januari 2015

från sektionerna

TILL SALU
Västerviks Djurklinik till salu. 
Hela kliniken inkl fastigheten eller 
bara utrustningen. Centralt läge. 
Lägen het ovanför kliniken ingår.
Tel: 070 717 73 04

Prenumerera på nyheter från Saco
Följ med i debatten och prenumerera på nyheter relevanta för dig som är akademiker. 
Saco ger ut nyhetsbrev via e-post inom olika sakpolitikområden ca två gånger per månad.
Du kan också prenumerera på nyhetsbrev från Saco Studentråd och nyhetsbrev om EU,
som kommer ut en gång i månaden. Dessutom skickas Chefsnyheterna, Sacos nyhetsbrev
om chef- och ledarskap, ut varannan fredag.

Aktivera din prenumeration på www.saco.se/Nyheter--debatt/Prenumerera-pa-nyheter/
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Den 26 januari 2015 fastställde
Smådjurssektionens Normgrupp 
nya rekommendationer angående
kastration av hund.

BAKGRUND
Kastration av friska hundar är ett vanligt
ingrepp både i Sverige och utomlands.
Orsakerna till att låta kastrera sin hund
kan vara rent medicinska eller relaterade
till ägarens villkor och anpassning av
hundhållningen. Argumentationen för
eller emot kastration är något som inte
kan extrapoleras länder emellan då kul-
turella skillnader i hundhållningen före-
kommer mellan och inom olika nationer
och världsdelar. I länder som har pro-
blem med lösspringande och förvildade
hundar används tidig kastration som
populationskontroll. I Sverige blev kast -
rering av friska hundar tillåtet 1988
(Djurskyddsförordningen (1988:539)
25 §) och ingreppet blir allt vanligare
(www.skk.se och ref 16).

Kastration (gonadektomi) innebär att
könskörtlarna avlägsnas. Hos hanhund
avlägsnas testiklarna (orkidektomi) och
hos tik avlägsnas äggstockarna (ovariek-
tomi) eller både äggstockar och livmo-
der (ovariehysterektomi).

FÖRDELAR MED KASTRATION
Kastrerade hundar producerar inte
oönskade avkommor. Kastrerade djur
lever generellt längre än okastrerade. Det
är dock oklart om detta har medicinska
orsaker eller beror på ökad omsorg från
djurägarna (15).

Sexualitet samt hormonellt styrda be -
teenden, som hanhundsaggressivitet och
urinmarkering, minskar i regel (9). Tikar
slutar löpa och blir inte skendräktiga.

Kastrerade hanhundar löper minskad
risk att drabbas av könshormonberoende
sjukdomar som prostata hyperplasi,
prostatit, analadenom och perineal-
bråck. Ingreppet eliminerar risken för
testikeltumörer (15). Risken för juver -
tumörer och andra sjukdomar i repro-
duktionsorgan elimineras eller minskas
avsevärt hos kastrerade tikar. Kastrerade
tikar drabbas inte av livmoderinflamma-
tion (2, 15).

NACKDELAR MED KASTRATION
Intra- och postoperativa komplikationer
kan förekomma. Kastration medför en
ökad benägenhet att utveckla övervikt.
Fetma kan orsaka lidande i sig och kan
bidra till följdsjukdomar (11, 15). Både
tikar och hanhundar kan drabbas av urin -
inkontinens efter kastration och faktorer
som ras, vikt samt ålder vid kastration
kan påverka risken att drabbas (1, 7,
14). Kastration kan medföra förändrad
pälskvalitet hos vissa individer.

En association mellan tidig kastration
(före tolv månaders ålder) och ökad

förekomst av ortopediska lidanden som
höftledsdysplasi, korsbandsskada och
armbågsdysplasi har påvisats. Korrela-
tionen var tydligare för hundar som
kastrerades före sex månaders ålder.
Sambandet ses framför allt hos storvuxna
hundar och vissa raser kan vara mer
drabbade. Kastration fördröjer slutning
av tillväxtzoner vilket kan ge förändrad
tillväxt av rörben och förändrade led-
vinklar. Detta, eventuellt i kombination
med en ökad kroppsvikt, framförs som
en möjlig förklaring till sambandet. Tyd-
liga orsakssamband har dock inte kun-
nat fastställas (6, 8, 18).

En ökad förekomst av vissa neoplasier
har påvisats hos kastrerade hundar. Att

Hormonellt styrda beteenden, som hanhundsaggressivitet och urinmarkering, minskar i
regel efter kastration. 
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från sektionerna

Normgruppens rekommendationer
angående kastration av hund
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kastrerade hundar lever längre kan vara
en förklaring till den ökade förekomsten
av neoplasier i denna grupp (3, 4, 8, 15,
18).

Motstridiga samband mellan kastra-
tion och utveckling av hypotyreos före-
kommer (5, 12, 13).

Från och med 2017 gäller utställ-
ningsförbud för kastrerade hanhundar.
Det har uttryckts en oro från SKK och
vissa rasklubbar att kastrering av friska
hanhundar på sikt utarmar avelsbasen i
Sverige. Detta gäller framför allt in -
hemska raser där avelsmaterial inte kan
importeras (www.skk.se).

ÅLDER VID KASTRATION
Det kirurgiska ingreppet vid kastration
av hundar yngre än sex månader anses
säkert att utföra. Morbiditeten kan möj-
ligen vara lägre än vid kastration av äldre
djur. Fördelarna med kastration före sex
månaders ålder är bättre visualisering,
minskad risk för blödning, kortare ope-
rationstid och snabbare återhämtning.
Pediatriska patienter kan kräva speciell
hänsyn vid val av anestesi (10, 17).

Ålder vid kastration kan eventuellt ha
ett samband med risken att utveckla
vissa lidanden som t ex urininkontinens
eller ortopediska lidanden. Detta bör
vägas in i beslutet om och när kastration
bör ske. Särskild hänsyn bör tas till om
andra predisponerande faktorer finns
hos individen.

Det är viktigt att beakta att valpar
som vaccineras enligt gängse svenska
rekommendationer i regel inte har ett
vaccinationsskydd förrän vid cirka fyra
månaders ålder. För elektiva ingrepp
som kastration är det en fördel om hun-

den är vaccinerad. Det rekommenderas
att tidpunkten för vaccination och
kastration inte bör sammanfalla, även
om det saknas vetenskapliga studier som
stödjer denna policy.

NORMGRUPPENS REKOMMENDA-
TION
Veterinärer är skyldiga att informera
djurägaren om för- och nackdelar med
ett ingrepp och detta gäller även vid
kastration. Hundens ras, ålder och tem-
perament samt hundägarens förvänt-
ningar bör beaktas, så att ett informerat
beslut kan fattas om kastration ska
utföras och i så fall vid vilken tidpunkt.
Om en hundägare vill kastrera enbart på
grund av beteendeproblem är det i regel
nödvändigt med en fördjupad diskus-
sion angående könshormonernas roll i
det oönskade beteendet samt förväntat
resultat av kastrationen. Behovet av tidig
kastration för populationskontroll av
hund saknas i Sverige. I kombination
med en potentiellt ökad risk för biverk-
ningar och otillräcklig immunitet kan
kastration av valpar yngre än fyra måna-
der ifrågasättas.
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➤

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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Den 26 januari 2015 fastställde
Smådjurssektionens Normgrupp 
nya rekommendationer angående
kastration av katt.

BAKGRUND
Problemet med oönskade kattungar och
därmed en överpopulation av katter
delar vi i Sverige med resten av världen.
Kastration är en viktig åtgärd för att
minska förekomsten av hemlösa katter.

I Sverige har tidigare norm angett sex
månader som lägsta rekommenderade
kastrationsålder. I många andra länder
tillämpas kastration vid en lägre ålder.
Det finns ett flertal studier som visar att
kastration före sex månaders ålder inte
innebär några ökade risker eller kompli-
kationer för katten jämfört med kastra-
tion efter sex månader ålder (1, 5, 6).
Internationella veterinärmedicinska orga-
 nisationer som The Cat Group, BSAVA,
AAFP, AVMA och AAHA stödjer också
kastration av katter av båda könen före
sex månaders ålder. 

Kastration (gonadektomi) innebär att
könskörtlarna avlägsnas. Hos hankatt
avlägsnas testiklarna (orkidektomi) och
hos honkatt avlägsnas äggstockarna
(ovariektomi) eller både äggstockar och
livmoder (ovariehysterektomi).

FÖRDELAR MED KASTRATION
Kastrerade katter producerar inte
avkommor och det föds därmed färre
oönskade kattungar. Studier visar att
kastrerade katter lever längre, har bättre
hälsa och mer sällan drabbas av skador
(4, 6). Risken för juvertumörer och
andra sjukdomar i reproduktionsorgan
elimineras eller minskas avsevärt (3, 4).
Kastrerade katter revirmarkerar i mindre

omfattning, vilket underlättar att hålla
hankatter som husdjur (6).

NACKDELAR MED KASTRATION
Intra- och postoperativa komplikationer
kan förekomma. Kastration medför en
ökad benägenhet att utveckla övervikt,
och därmed sjukdomar kopplade till
övervikt, som t ex diabetes (2, 4).

ÅLDER VID KASTRATION
För elektiva ingrepp som kastration är
det en fördel om katten är vaccinerad.

Det rekommenderas att tidpunkten för
vaccination och kastration inte bör sam-
manfalla, även om det saknas vetenskap-

Kastrerade katter producerar inte avkommor och det föds därmed färre oönskade katt -
ungar. 
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Normgruppens rekommendationer
angående kastration av katt

från sektionerna
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➤ liga studier som stödjer denna policy. Ett
vaccinationsskydd kan i normalfallet
förväntas finnas vid lägst fyra månaders
ålder för katter som vaccineras enligt
gängse svenska rekommendationer. Där-
med rekommenderas också fyra månader
som lägsta lämpliga ålder för kastration
av katt. Undantag från fyramånaders -
regeln kan göras för t ex katthemskatter,
om tidig kastration underlättar för om -
placering.

Det kirurgiska ingreppet vid kastra-
tion av pediatriska patienter anses säkert
att utföra, men speciell hänsyn kan krä-
vas vid val av anestesi och operationstek-
nik (2, 6).

Kastration före könsmognad försenar
slutningen av skelettets tillväxtzoner och
kan ge en ökad längd på rörbenen (4).
Inget samband har kunnat påvisas mel-
lan risken för epifysfrakturer och tidig
kastration (6).

NORMGRUPPENS REKOMMENDA-
TION
Normgruppen rekommenderar att alla
katter som inte är tänkta att användas 
i avel i normalfallet ska kastreras, och
stödjer kastration av katt från lägst fyra
månaders ålder (eller tidigare vid särskilda
behov). 
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Den 30 januari – 1 februari arran-
ge rade SVS hästsektion ”The Nordic
Equine Veterinary Conference 2015”
i Stockholm. Ca 400 deltagare från
de nordiska länderna och övriga
världen mötte upp och bjöds på en
fullspäckad konferens.

I november 2011 var Danmark värd för
den första Nordic Equine Veterinary
Conference i Köpenhamn. Mötet var ett
samarbete mellan de nordiska ländernas
hästveterinärföreningar, drog över 400
deltagare och blev en så stor succé att
organisationskommittén beslutade att
detta måste bli ett återkommande evene-
mang. Vart tredje år ansågs lagom och
Sverige tog på sig att ordna nästa konfe-
rens. Eftersom november inte är en
lämplig månad för en stor konferens i
Sverige, det skulle ju kollidera med Vete-
rinärkongressen, bestämdes mötesdatum
till månadsskiftet januari–februari 2015.

Planeringen påbörjades redan i
augusti 2013 och i organisationskom-
mittén ingick förutom Sverige även
Danmark, Norge och Finland. Till kon-
ferenslokal valdes Folkets Hus i Stock-
holm, vilket visade sig vara mycket lyckat,
och till konferenshotell valdes Clarion
Sign 200 meter därifrån. Programmet
sträckte sig över tre dagar och föreläsare
från alla de fyra arrangörsländerna samt
från Storbritannien och USA bjöds in.

400 DELTAGARE
Konferensen inleddes informellt redan
på torsdag kväll den 29 januari med
föreläsningar av Anna Kendall och Gaby
van Galen som uppdaterade oss avseende
tetanus. Föreläsningarna följdes av Häst-

sektionens årsmöte och sedan barhäng
där man hade chans att återuppta kon-
takten med gamla och nya kolleger.

Större delen av tiden under fredag–
söndag löpte två program parallellt för
att få in så många intressanta föreläs-
ningar som möjligt. Efter att Hästsektio-
nens ordförande Lena Malmgren hälsat
alla de ca 400 deltagarna från samtliga
nordiska länder (samt även några från
Storbritannien, USA, Lettland, Holland,
Italien och Tyskland) välkomna inleddes
fredagen med News Hour inom ämnena
kirurgi (Patrick Pollock), medicin
(Rikke Buehl), ortopedi (Lars Moen)
samt reproduktion (Patrick McCue).
Resten av förmiddagen kunde man till
exempel välja föreläsningar om smärta

och smärtbedömning på häst, hållna 
av Pia Haubro Andersen från SLU och
hennes tidigare respektive nuvarande
doktorander Casper Lindegaard (Evi-
densia Helsingborg) och Carina Bech
Gleerup (Köpenhamn). Ett spännande
ämne där vi bland annat fick lära oss
bedöma ett ”pain face” och gradera
smärta objektivt.

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  6 • 2015 43
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Till konferenslokal för NEVS valdes
Folkets Hus i Stockholm, vilket visade
sig vara mycket lyckat.

Nordiskt hästveterinärmöte, NEVC,
i Stockholm

från sektionerna
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➤ Parallellt höll Rikke Buehl, professor
från universitetet i Köpenhamn, mycket

uppskattade och interak -
tiva föreläsningar inom
kardiologi.

FRÅN HOVAR TILL 
TÄNDER
Efter lunch fortsatte efter-
middagen med parasito -
logi där Martin Krarup
Nielsen, från Danmark
men verksam i Kentucky,
USA, bland annat talade
om parasitbekämpnings -
program. I ett parallell -
seminarium fick vi lära oss
hur vi skulle sedera och
smärtlindra (Casper Linde-
 gaard) samt utföra ett 
flertal kirurgiska ingrepp
på stående häst (Patrick
Pollock, Glasgow). Freda-
gen avslutades med After
Work hos de många ut -
ställarna.

Lördag förmiddag inled-
des i den ena salen av Ove
Wattle, SLU, som, med
assistans av hovslagarmäs-
tare Henrik Jansson, före-
läste om ortopediska pro-

blem hos föl och de icke-kirurgiska 
be handlingsmöjligheterna. Sista föreläs-

ningen inom detta block hölls av Casper
Lindegaard som presenterade de kirur-
giska möjligheterna, samtidigt som Ove
Wattle snabbt bytte till sal B för att före-
läsa om den åldrande hästens tänder. I
denna sal hade tidigare professor Andy
Durham (Liphock Equine hospital, UK)
talat om avmagring, leversjukdom och
endokrina problem hos den gamla häs-
ten.

Under eftermiddagen föreläste Denis
Verwilghen, Köpenhamn, och Ritva
Kaikkonen, Finland, på temat akut-
sjukvård i fält och samtidigt föreläste
den andre amerikanske gästen, professor
Patrick McCue från Colorado, om dys-
toki hos sto. Avseende kejsarsnitt fick
han hjälp av Patrick Pollock, innan
reproduktionsföreläsningarna fortsatte
på temat äggstocks- och livmoderpro-
blem hos sto.

SPÖKVANDRING OCH ATAXI
Mellan föreläsningarna och den följande
galamiddagen gav sig ett modigt gäng
iväg på spökvandring i Gamla stan,
medan andra valde det tryggare alterna-
tivet Selma spa på Clarion Signs tak.
Under galamiddagen fungerade Peter
Siepen som konferencier och DJ och
dansen tog slut alldeles för fort.

Söndagen inleddes med neurologi -
föreläsningar, framför allt ataxi, med
Caroline Hahn från Edinburgh, paral-
lellt med dermatologi, föreläst av
Kerstin Bergvall. Många hade gärna hört
mer av båda dessa föreläsare. Avslut-
ningsvis hölls ett gemensamt program,
dels på temat vårdhygien och antibio -
tikaanvändning med Karin Bergström,
SVA och dels en uppdatering från Peter
Kallings avseende dopning och dop-
nings kontroll, en föreläsning som trots
att den låg allra sist var välbesökt.

Totalintrycket av NEVC 2015 var
enligt kursvärderingen mycket positivt
från både föreläsare, deltagare och ut -
ställare. HighGrove events med Annika
Höglund i spetsen och en grupp duktiga
veterinärstudenter till sin hjälp fick
mycket beröm för de praktiska arrange-
mangen. Våra norska kolleger har nu
tagit upp stafettpinnen och nästa NEVC
2017/2018 kommer att hållas i Norge.

KARIN HOLM FORSSTRÖM

vice ordförande, SVS hästsektion

Ove Wattle från SLU föreläste både om ortopediska
problem hos föl och om den åldrande hästens tänder. 
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Inför sommarens
ledigheter finns
det många 
önskemål om

semesterperio-
dernas placering.

Parterna på en arbetsplats bör för-
söka hitta en lösning som passar
alla, men slutligen är det arbets -
givaren som bestämmer.

FRÅGOR
Jag har några frågor kring semester.
Semester är en diskussionsfråga på min
arbetsplats och jag vill veta vad som gäl-
ler. 

1) Jag vill gärna ha semester vecka
26–29 och vecka 33. Min arbetsgivare
säger att jag kan få vecka 33 men vecka
26–29 kan jag inte få utan de ger mig
semester vecka 30–34. Får en arbetsgivare
verkligen göra så? Förskolan stänger och
min man har fått semester vecka 27–30.

2) Min arbetsgivare stänger tre veckor
i juli men jag vill inte ha semester då.
Måste jag ta min semester då? Jag vill
spara och göra en långresa i höst.

3) Min kollega har sagt upp sig och
hon har mycket sparad semester. Har
hon rätt att ta ut den under sin uppsäg-
ningstid?

4) Kan jag spara all min sommar -
semester och ta ut den i september–
oktober? Kan man få någon form av
ersättning för att man inte belastar som-
maren med vikarier?

SVAR
Fråga 1. Ja, enligt semesterlagen bestäm-
mer arbetsgivaren hur semestern ska 
förläggas om det inte går att komma
överens. Du har då rätt att få fyra sam-
manhängande veckor under perioden
juni–augusti. Givetvis är det önskvärt
att ni försöker enas om något som passar

er båda men i slutändan är det ändå
arbetsgivaren som bestämmer. Arbets -
givaren ska tillse att verksamheten kan
bedrivas på ett vettigt sätt även över
sommaren.

Fråga 2. Om de tre stängda sommar-
veckorna var införda när du tog anställ-
ning eller har MBL-förhandlats senare
får du finna dig i att ta din (betalda)
semester under de veckorna. Obetald
semester kan man aldrig tvingas att ta.
Dessa tre veckor infaller dessutom under
perioden juni–augusti. Om du har möj-
lighet att semestervikariera på annat ställe
kan du kanske komma överens med din
arbetsgivare om tre veckors tjänstledig-
het (utan lön) under hösten till din
långresa? 

Fråga 3. Nej, hon har ingen rätt enligt
lag eller avtal att ta ut semester under
uppsägningstiden om den inte beviljats
innan hon sade upp sig. Arbetsgivaren å
sin sida kan inte heller kräva att arbets-
tagaren tar ut semester under uppsäg-
ningstiden. All intjänad och sparad
semester betalas då ut i pengar med slut-
lönen så hon förlorar ingenting rent
ekonomiskt.

Fråga 4. Ja, du kan spara din semester
och ta ut den i september och oktober
om du och din arbetsgivare kommer
överens om det. Grundförutsättningen
är dock att fyra veckors semester under
sommarmånaderna är såväl en rättighet
som en skyldighet. Din arbetsgivare kan
alltså i princip tvinga dig att ta semester
under perioden juni–augusti.

Om du avstår från din rättighet till
semester under sommaren är det rimligt
att du kompenseras för detta på ett eller
annat sätt. Jag vet att det funnits lokala
avtal som tillförsäkrat en summa för att
man skjuter på sin semester. Du får fråga
din arbetsgivare eller ditt fackliga
ombud om det finns något sådant på
din arbetsplats.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF

FACKLIGA FRÅGAN

Arbetsgivaren bestämmer hur 
semestern ska förläggas

Om stängda sommarveckor är en veder -
tagen eller MBL-förhandlad rutin på 
arbetsplatsen får man som anställd finna 
sig i att ta semester under de veckorna.

Saco LöneSök är Sveriges största data bas 
för akademikerlöner och bygger på un der lag 
från ca 300 000 akademiker. För dig som är 

lönestatistik från 2014. 

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

Lönestatistik 2014 klar
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Veterinärkåren bör samverka också med andra intressenter för att kunna påverka aveln inom raser med extremt utseende, anser debattö-
rerna. Här illustrerat med utseendevariationer i hundrasen shar pei.
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REPLIK

I en insändare i veterinärtidningen
4/15 framförde Eva Hertil att även
veterinärkåren måste diskutera sin
roll i aveln av extrema hundraser.
Följande replik håller med om pro-
blembeskrivningen men inte om
hur problemet ska åtgärdas.

Eva Hertil tar i en insändare i SVT 4/15
upp den viktiga frågan om veterinär -
kårens roll i frågor med anknytning till
aveln av ”extrema hundraser”, med ut -
gångspunkt från en dom mot en uppfö-
dare av rasen shar pei. I samma tidning
redovisas Svenska Kennelklubbens ut -
talande avseende organisationens syn på
avelsarbetet i just den hundrasen.

Som starkt engagerade i djurskydds -
frågor med anknytning till avel vill vi
här betona hur viktigt det är att vi i vår

roll som veterinärer går från ord till
handling och att det sker i samverkan
inte bara inom veterinärkåren utan
också med andra ”intressenter”.

FRAMGÅNGEN BYGGER PÅ 
SAMVERKAN
På svenskt initiativ anordnades i Stock-
holm 2012 den första internationella
och interdisciplinära konferensen med
just detta tema, Dog Health Workshop.
Devisen var Attention-Awareness-Action
för att betona vikten av att gå från upp-
märksamhet på ett problem till att skapa
en medvetenhet om det som grund för
åtgärder.

Vi delar Eva Hertils engagemang och
upprördhet över missförhållanden inom
hundaveln med anknytning till ett
extremt utseende. Det är nu viktigt att
den fas av uppmärksamhet och förfaselse
som skapat en medvetenhet om pro -
blemet hos alla intressenter, inklusive
åtminstone svenska uppfödare av rasen,
övergår i en konstruktiv fas av väl

genomtänkta och effektiva åtgärder för
att påverka utvecklingen. Framgången
av sådana åtgärder bygger erfarenhets-
mässigt på samverkan och inte, som Eva
Hertil föreslår, på en diskussion som
”bör föras från ett rent veterinärmedi-
cinskt perspektiv, självständigt och obe-
roende av olika intresseorganisationer”.

LYCKADE PROJEKT
Till skillnad från Eva anser vi att den
veterinära rollen både i denna och
många andra frågor bör diskuteras inte
bara inom kåren utan också med andra
intressenter. Vi som veterinärer ska ha
det veterinärmedicinska perspektivet men
för att nå ut bör vi aldrig missa möjlig-
heten att vidga detta.

Det är nu drygt ett halvt sekel sedan
våra kolleger Sten-Erik Olsson och
Bengt Henricson uppmärksammande
förekomsten av höftledsdysplasi (HD)
hos schäferhundar uppfödda vid Armé -
hundväsendets anläggning i Sollefteå.
Baserat på den medvetenhet som de till-

Detta må vi inte bara diskutera

replik
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sammans med genetiker och Svenska
Kennelklubbens företrädare skapade
under 1960-talet är nu åtgärder med allt -
mer raffinerade metoder för att minska
förekomsten av HD praktiserade över
hela världen.

Det är lika länge sedan som det
genom en sammanställning av patient-
materialet vid Kungl Veterinärhögsko-
lans kliniker i Stockholm uppmärksam-
mades att flera sjukdoms- och skadedia-
gnoser var markant vanligare i raser med
extremt utseende. Det har tagit lång tid
att med olika metoder sprida medveten-
heten om dessa missförhållanden. Tack
vare ett svenskt initiativ med rasspecifika
instruktioner för utställningsdomare
(SRD) för att hantera exteriöra överdrif-
ter i utställningsringen kan aveln påver-
kas. Detta svenska initiativ håller nu på
att spridas vitt i världen. Inget av detta
skulle lyckats om inte veterinärkåren
samverkat med andra intressenter.

HÄLSOPROGRAM FÖR SHAR PEI
I början av 1990-talet uppmärksamma-
de veterinärkollegan Lennart Garmer
och en av oss (Åke Hedhammar) på
införseln av de första hundarna av rasen
shar pei till Sverige. Redan i karantän
efterfrågades sk eye-tacking av nyligen
födda valpar. Både som kliniskt verk-
samma och i avelsfrågor intresserade
veterinärer tyckte vi att detta var ett
värre uttryck för extremavel än vad som
tidigare setts. I en samverkan mellan
motsvarigheten till Jordbruksverket och
Svenska Kennelklubben (SKK) infördes
på vår begäran såväl införsel- som
utställningsförbud för rasen. EU-inträ-
det omöjliggjorde ett upprätthållande av
dessa förbud och sedan mitten av 1990-
talet har hundar av rasen både importe-
rats till och fötts upp i Sverige, om än i
ganska begränsad omfattning. 

Veterinären Kicki Östensson tog i
SVT 2/07 upp det etiska dilemmat med
att utföra eye-tacking på en stor andel av
födda valpar. I en replik i samma tidning
föreslog Åke Hedhammar att ingreppet
av den enskilda veterinären kunde
utföras villkorat till att det blev känt. På
den grunden tillkom det ögonhälsopro-
jekt som utgör grunden för ett av SKK
initierat hälsoprogram för rasen. I
hälsoprogrammet ska samtliga avelsdjur
ögonundersökas av veterinär med sär -

skild kompetens för detta. I anknytning
till detta har uppfödarna av SKK och
rasklubben också ”ålagts” att redovisa
genomförd eye-tacking och att besiktiga
levererade valpar enligt ett fastsällt for-
mulär utfört av dessa veterinärer. 2014
uppfyllde samtliga av SKK kända upp-
födare av rasen dessa krav. Inget av avels-
djuren hade några anmärkningar om
ögonproblem eller hade genomgått eye-
tacking eller operativa ögoningrepp efter
åtta veckors ålder.

Mycket få avelsdjur hade redan då eye-
tackats som valpar, under åtta veckors
ålder. Med anledning av ett domstolsut-
slag 2014 är det inte längre möjligt att
använda dessa djur till avel i Sverige. Vi
har således det i världen mest rigorösa,
och egentligen enda, regelverket för
uppfödning av shar pei. Det hade inte
varit möjligt utan en samverkan mellan
veterinärkåren, SKK och den aktuella
rasklubben.

INTERNATIONELLA AVTRYCK
Vi väljer att återge alla dessa exempel på
svenska insatser för att värna om den
”svenska öppna modellen” som interna-
tionellt väcker stor uppmärksamhet och
avundsjuka inte minst hos utländska
veterinärer. Vid det uppföljande ”2nd
Dog Health Workshop” som hölls i
Dortmund i februari i år var det mycket
tydligt hur väl framme Sverige är i dessa
frågor, främst genom vår samverkan
mellan olika intressenter. Vid både den
första workshopen i Sverige och den
andra i Tyskland fanns det företrädare
för såväl veterinärer och genetiker som
för djurskydds- och kynologiska orga ni-
sationer. 

Inte bara den internationella sprid-
ningen av SRD, ”Särskilda Rasspecifika
Domaranvisningar (SRD) rörande över-
drifter hos rashundar” var ett resultat 
av den första Dog Health Workshop 
i Stockholm utan också tillkomsten 
av International Partnership for Dogs
(IPFD). En av de viktigaste uppgifterna
för IPFD är att sprida information om
hur kennelklubbar, veterinärer och uni-
versitet arbetar med konstruktiva och
genomarbetade insatser för att långsik-
tigt förbättra hundhälsan. Plattformen
för detta är webbplatsen www.DogWell-
Net.com som öppnades officiellt vid den
andra Dog Health Workshop.

DET GÅR ATT FÖRÄNDRA
Vi tycker inte att allt är bra inom hund -
aveln, vare sig i Sverige eller internatio-
nellt. Vi skulle också önska att föränd-
ring till det bättre kunde ske snabbare,
men det viktiga är att det går att förändra.
Det är den typ av samverkan som vi
pekat på, mellan olika intressenter och
helst med en internationell förankring,
som gör att vi kan göra skillnad. Det
räcker inte med att veterinärkåren
ensam och inom sig diskuterar hälsofrå-
gor som måste lösas med hjälp av avels-
mässiga åtgärder.

Uppmärksamhet, medvetenhet och
åtgärder för att komma tillrätta med
missförhållanden inom hundaveln bör
ske i samverkan och inte ”självständigt
och oberoende av olika intresseorganisa-
tioner”.

ÅKE HEDHAMMAR

professor emeritus, veterinärmedicinsk
rådgivare åt SKK-organisationen 

och initiativtagare till International 
Dog Health Workshops

PEKKA OLSON

vet med dr hc, ordförande i SKKs 
kommitté för avelsfrågor och 

chairman International Partnership 
for Dogs
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En internationell spridning av SRD,
”Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar”,
var ett av resultaten av den första Dog
Health Workshop i Stockholm.
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Författaren ser tecken
på att bruket av
alternativmedicinska

behandlingsmetoder
ökar bland landets veterinärer. 
I debattartikeln belyser hon den
avsaknad av vetenskapligt tro -
vär diga förklaringsmodeller som
utmärker flertalet av de alternativa
metoderna. Veterinärlegitimationen
ställer höga etiska krav på vårdgiva-
ren, påpekar hon.

I tidigare artiklar har jag avslöjat oveten-
skapligheten inom djurkiropraktiken (3,
4, 5). I ledaren i SVT 14/12 varnade
Marja Tullberg att ”vi ska akta oss för att
anamma metoder som vi inte kan stå för
bara för att de efterfrågas eller betalar sig
bra” (6). Och i oktober 2013 presente -
rade SVS resultatet av en mångårig
utredning av alternativa behandlingsme-
toder för djur ledd av Anna Bergh, SLU
(1). Med den rapporten i hand borde
någon (SVS? Jordbruksverket?) ha reage-
rat. Men någon reaktion har mig veter -
ligen inte kommit, bruket av alternativa
metoder tycks snarare öka bland landets
veterinärer. Därför känner jag mig nu
manad att presentera flera fakta om
alternativmedicinens bristande veten-
skapsbas och om hur man ska tolka den
vetenskapliga evidensen.

OMFATTANDE ANVÄNDNING
Alternativmedicin betecknar metoder
som står utanför den etablerade skolme-
dicinen och som för närvarande saknar
vetenskapligt stöd. Örtmedicin är ett
specialområde inom alternativmedici-
nen som jag inte kommer att beröra här.
Örter innehåller många biologiskt aktiva,
mer eller mindre kända substanser, och

varje ört måste därför behandlas efter
sina egna meriter. För enkelhetens skull
lämnar jag därför örtterapierna utanför i
det vidare resonemanget. 

Att döma av den rikliga förekomsten
av annonser och artiklar i lokalpressen,
lappar på ridskolor och i djuraffärer
samt diskussioner och artiklar på inter-
net tycks användningen av alternativ -
medicin vara omfattande och ökande.
Här i Kronoberg (bland icke-veterinärer)
finns bland annat kiropraktik, homeo-
pati, djurkommunikation, akupunktur
och bioresonansterapi.

Helt nyligen hittade jag en Youtube-
film av en svensk equiterapeut som
redogjorde för sin CV. Han berättar om
sin utbildning och att han följt med och
lärt sig av både veterinärer och kiroprak-
torer. Filmen avslutas med att han ger en
häst massage samtidigt som han berättar
att hästen fått både akupunktur och

laser, och nu ska den få kiropraktik.
Därefter kopplar han ihop hästens svans
med en apparat som drar i svansen några
sekunder. Sedan donkar maskinen till
och släpper draget i svansen (7). Veten-
skap och beprövad erfarenhet?

ÄVEN VETERINÄRER
Även somliga veterinärer har förvånande
nog tagit till sig en del alternativa meto-
der och ett flertal kliniker erbjuder idag
t ex laserbehandlingar, akupunktur och
kiropraktik. Till och med en av Jord-
bruksverkets distriktsveterinärstationer
använder alternativmedicin och gör glatt
reklam för kiropraktik för hund och
häst. Kiropraktik påstås kunna hjälpa
mot en lång rad mer eller mindre luddiga
symtom som t ex ändrad kroppshållning
och beteende, orena gångarter, känslig-
het för beröring och sänkt prestation, 
m m (2).

Legitimerade veterinärer och all
annan djurhälsopersonal är skyldiga att
arbeta enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet. Det råder en viss osäkerhet
om vad det begreppet innebär, men de
flesta är nog överens om att vetenskapen
är den viktigaste delen och att beprövad
erfarenhet väger lätt om vetenskapen
saknas. För att användning av alternativ-
medicin ska kunna bli förenlig med
vetenskap och beprövad erfarenhet krävs
alltså att det finns vetenskapligt stöd.
Finns det något sådant?

KLARGÖRANDE UTREDNING
SVS genomgång av alternativa behand-
lingsmetoder för djur gav ett tydligt svar
på den frågan (1). Det 75 sidor långa
dokumentet, här benämnt ABD, pre-
senterar en lång rad alternativmetoder
och gör en noggrann utvärdering av det
vetenskapliga evidensläget för metoder-
nas effekter och deras förklaringsmodell.
Dokumentet innehåller inget överras-

Alternativmedicinens utbredning
bland veterinärer

DEBATT
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I oktober 2013 presenterade SVS 
resultatet av en mångårig utredning av 
alternativa behandlingsmetoder för djur
ledd av Anna Bergh, SLU.
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kande. Det enda som är förvånande är
att SVS presenterar dokumentet i ett
utskick från den 15 oktober 2013 med
orden ”Ingen större klarhet kring alter-
nativmetoderna”. Resultaten är tvärtom
mycket klargörande:

Alternativmedicin är terapier med
medicinska anspråk som saknar eller
bara har svag vetenskaplig evidens för
klinisk effekt och förmodad verknings-
mekanism. Utredningens slutsatser går
helt i linje med detta. De flesta av de
granskade metoderna saknar eller har
mycket svag evidens. Undantagen är
TENS och NMES som innebär elektrisk
stimulering för att uppnå smärtlindring
respektive muskelträning. Dessa meto-
der kan inte riktigt räknas som alterna -
tiva då de åtminstone har en plausibel
förklaringsmodell.

Eftersom medicin inte är någon exakt
vetenskap kan man nästan aldrig få
hundraprocentigt säkra svar, man får
nöja sig med att resonera kring sanno-
likheter. I alla metaanalyser värderar
man evidensens styrka i olika grupper
från svag till stark evidens. Inte ens när
det gäller metoder med stark evidens
kan man vara 100 procent säker på att
resultaten stämmer, men sannolikheten
är hög att de gör det. Det är också omöj-
ligt att vetenskapligt bevisa någots icke-
existens. Att bevisa att en behandling är
helt verkningslös är därför mycket svårt,

men kombinationen med låg evidens för
både kliniska behandlingseffekter och
föreslagen/påstådd förklaringsmodell
innebär att sannolikheten att det skulle
finnas några klinisk relevanta effekter är
försvinnande liten.

ALTERNATIVMETODER PLATSAR
INTE I VETENSKAPLIG MEDICIN
Ser man till den moderna medicinens

historia har det nästan aldrig hänt att
metoder som saknar en vetenskapligt
trovärdig förklaringsmodell visat sig vara
effektiva och införlivats i den medicinska
arsenalen. Det finns så vitt jag kan se
bara en alternativmetod som nästan
lyckats ta plats i den vetenskapliga medi-
cinen och det är akupunktur. Jag skriver
”nästan”, för framtiden ser inte så ljus
ut. Allteftersom det utvecklats metoder
för att placebokontrollera akupunktur-
studierna har det blivit allt svårare att
påvisa kliniskt signifikanta effekter. En
sådan utveckling med dalande evidens -
läge talar starkt för att det i verkligheten
handlar om en teatralisk placebo. Att
den traditionella akupunkturens idéer är
fel vet vi idag eftersom det har visat sig
inte spela någon roll var man sätter
nålarna. Det finns alltså inga meridianer
och inga akupunkturpunkter. De effek-
ter som eventuellt uppnås är således av
nålstick, inte akupunktur.

Hade de alternativa metoderna varit
så bra som utövarna påstår hade forsk-
ningsresultaten sett helt annorlunda ut.
Ju effektivare en behandlingsmetod är,
desto mer övertygande brukar resultaten
bli med tiden. Men när man såsom ofta
är fallet studerar placebobehandlingar
med inadekvat forskningsmetodik får
man spretiga resultat, varav endast de
positiva brukar publiceras (publication
bias). Ju bättre utförda studierna är, desto
mer tydligt negativa blir resultaten.

OKRITISK ACCEPTANS
Laser verkar vara en populär metod
bland veterinärer. Ser man på evidensen
i ABD finns bara de lägsta graderna av
evidens för både förklaringsmodell och
behandlingseffekter, dvs låg sannolikhet
för att det ska finnas några specifika
effekter. Men ändå går säljarna ut på
bred front och säljer dyra apparater med
påståendet att laser är effektivt mot allt
möjligt. Ett i mina ögon mycket oseriöst
agerande. Samma sak gäller många
andra apparatmetoder som t ex Biolight
och Pharmalight. Den senare visades på
Veterinärkongressen 2014 och fanns med
på bild i veterinärtidningens reportage:
”självklart” enligt den okritiska bildtex-
ten.

På humansidan finns omfattande
forskning om många alternativa terapier
men det finns ingen som med säkerhet

Kiropraktik på häst påstås kunna hjälpa mot symtom som t ex ändrad kroppshållning och
ändrat beteende, orena gångarter, känslighet för beröring och sänkt prestation.

Att den traditionella akupunkturens idéer
är fel vet vi idag eftersom det har visat sig
inte spela någon roll var man sätter nålarna.
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visats ha effekter utöver placebo. Nål -
stick kan möjligen ha effekt mot smärta
och illamående, men det är fortfarande
oklart. Frågan är om de eventuella effek-
terna är stora nog att vara kliniskt rele-
vanta. 

Den alternativmetod som har någon
evidens är manipulationsbehandlingar
som osteopati och kiropraktik. De kan
vara användbara vid rygg- och nack -
smärtor men de har inte kunnat visas
vara bättre än andra metoder som mobi-
lisering, sjukgymnastik och massage.
Manipulation är dock förenat med vissa
risker. Det är vanligt med lindriga
biverkningar, men även allvarliga biverk-
ningar som stroke och död efter nack-
manipulation finns rapporterade i litte-
raturen. Risk/nytta-kvoten blir därför
inte fördelaktig för manipulation. När
man inte ens kunnat visa att de alterna-
tiva metoderna är effektiva på människa,
vad finns det då för anledning att tro att
de fungerar på djur?

PLACEBO BÅDE FÖR MÄNNISKOR
OCH DJUR
Mycket talar alltså för att alternativme-
dicin huvudsakligen är placebo både för
människor och djur. På humansidan kan
man möjligen försvara användningen av
placeboterapier, eftersom vi vet att
många människor svarar bra på placebo
och trivs med att gå till sina alternativ-
behandlare. Nackdelen är att inte alla
svarar på placebo och att det alltid inbe-
griper en form av bedrägeri, om man
påstår att det är en verksam behandling
man ger. 

När det gäller placebosvar hos djur
finns det inte lika mycket kunskap, men
det finns några studier. En visar att det
kan finnas en reell placeboeffekt vid
smärta hos hund och en annan visar att
djurägarens subjektiva bedömning har
stor betydelse för placeboeffekten för
häst. Båda dessa studier behandlas i
ABDs avsnitt om placebo. Att djuräga-
rens bedömning utgör en stor del av de

placeboeffekter man iakttar när det gäl-
ler djur verkar mycket troligt. Hur etiskt
är det då att behandla djurägaren i stäl-
let för djuret när det är djuret som är
sjukt?

HÖGA ETISKA KRAV
Vid den medicinska konsultationen står
veterinären/läkaren i en maktsituation
över den ofta utsatta och sårbara djur -
ägaren/patienten. Detta ställer höga 
etiska krav på vårdgivaren som måste
hjälpa patienten att göra välinformerade
val. Patienten förväntar sig detta och
förtroendet kränks varje gång som obe-
visade behandlingar som fötts ur ideolo-
gier och önsketänkande erbjuds patien-
ten med påståenden att de är effektiva. 

Vi som legitimerade veterinärer har
en skyldighet att ge djurägarna korrekt
information. Det måste anses som djupt
oetiskt att sprida ogrundade fantasier
och dessutom ta betalt för dem.
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SVS publicerade
under 2013 ett
SVS-projekt om

alternativmedicinska
behandlingsmetoder

för djur, författat av en arbetsgrupp
ledd av Anna Bergh. Dokumentet
var tänkt som ett informationsmate-
rial för den veterinär som vill veta
mer om ämnet. Bland de metoder
som granskades fanns laserterapi
och följande debattörer ifrågasätter
dokumentets slutsatser om denna
behandlingsform.

Undertecknade har med förvåning läst
Anna Berghs kapitel om laserterapi i
SVS-projektet ”Alternativmedicinska
be handlingsmetoder för djur”. Vi vill
kortfattat göra några kommentarer.

1. Av de 36 referenserna är tio senare

än år 2000, medan resterande är från
perioden 1984–1999. Laserterapi är en
ganska ung metod och år 2000 fanns 
ca 20 relaterade abstracts på PubMed.
Därefter har mer än 3 500 studier publi-
cerats. Litteraturgenomgången är därför
synnerligen ofullständig. Det är dess -
utom för den initierade väl känt att laser -
apparaterna under 1980- och 1990-tal
var väsentligt svagare och ofta av opålit-
lig kvalitet. Litteratur från denna period
anses numera mest ha historiskt värde.

2. Berghs litteraturförteckning är foku-
serad på djur av förståeliga skäl. Studier
på husdjur är fåtaliga och Bergh tar då
även upp många råttexperiment. Här
finns flera hundra sådana med positiva
effekter, vilka Bergh lyckats undvika.

3. Även i veterinärsammanhang är
humanstudier av intresse eftersom rot-
kanalbehandlingar inte kan utföras på
djur. Den sjukgymnastiska databasen
PEDro listar över 200 randomiserade
kliniska studier. Det finns över 125 stu-

dier enbart om laserbehandlingens effekt
på smärta.

4. Bergh skriver att benämningarna
klass 1, 2 osv beskriver lasrarnas egen-
skaper. Detta är inte korrekt, de bestäm-
mer endast risken för ögonskador.

5. I förklaringsmodellen missar Bergh
helt att ta upp de molekylära kunskaper
som finns. Dessa är väl beskrivna av
bland annat Hamblin redan 2009. Karu
beskrev betydelsen av cytokrom-c-oxi das
och ökad cellulär produktion av ATP för
20 år sedan.

Sammanfattningsvis är vi överraskade
över den låga vetenskapliga kvaliteten i
denna avdelning av dokumentet. Bergh
framställer laserterapi på ett okunnigt
sätt och förhindrar därmed spridande av
korrekt kunskap om en värdefull be hand -
lingsmetod för veterinärer.

JAN TUNÉR

leg tandläkare 
LARS HODE

fysiker

Kommentarer till ”Alternativmedicinska
behandlingsmetoder för djur”

DEBATT

Myndighetsgemensam
handlingsplan ska minska
antibiotikaresistensen
❘❙❚ Den 30 mars lämnades en handlings -
plan mot antibiotikaresistens och vård -
relaterade infektioner, som tagits fram 
av ett 20-tal myndigheter från olika 
samhälls sektorer, till regeringen. Planen
beskriver hur myndigheterna kan arbeta
gemensamt och var för sig mot antibio -
tikaresistens och vårdrelaterade infek -
tioner. Handlingsplanen kommer att
användas för arbetet med den svenska
övergripande strategi mot antibiotika -
resistens och vårdrelaterade infektioner
som regeringen ska ta fram under året.
Huvudansvariga har varit Socialstyrelsen

och Jordbruksverket, genom den natio-
nella samverkansfunktion som myndig-
heterna driver. Därtill har fler än tio
andra myndigheter medverkat, men
även Smittskyddsläkarföreningen och
Länsveterinärföreningen har deltagit i
arbetet.

– Antibiotikaresistens är en global
utmaning och att driva frågan interna -
tionellt är en förutsättning för att vi ska
kunna behålla vårt goda läge och för-
bättra det. Det är också viktigt att öka
kunskapen om resistensutvecklingen 
och kommunicera den i hela samhället,
säger Leif Denneberg, generaldirektör 
på Jordbruksverket. ■

❘ ❙❚ noterat
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– Det är viktigt att öka kunskapen om 
resistensutvecklingen och kommunicera
den i hela samhället, säger Leif Denneberg. 
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Tidigare i tidningen kritiserar två
debattörer SVS-projektet om alterna-
tivmedicinska behandlingsmetoder
för djur för att ha en ofullständig
vetenskaplig dokumentation kring
laserterapi. Den sammankallande 
i projektet bemöter här kritiken.

Ingen skulle bli gladare än jag om det är
så att det finns ytterligare goda behand-
lingsalternativ med vetenskapligt bevi-
sad effekt för våra djur. Som forskare
drivs jag av viljan att utveckla nya effek-
tiva behandlingsmetoder, men också av
att vi måste bevisa att de behandlingar vi
ger verkligen är effektiva. 

För att en metod ska anses ha ett högt
vetenskapligt evidensvärde krävs att det
finns överensstämmande vetenskapliga
studier som visar statistiskt säkerställd
god klinisk effekt vid aktuell behand-
lingsindikation och aktuellt djurslag. Vi
behandlar t ex inte katter med magnecyl
– trots att magnecyl har en dokumente-
rad effekt och rimlig toxicitet på andra
djurslag och på människa. Så länge så -
dana studier saknas är det svårt – för att
inte säga omöjligt – att bedöma om en
metod har avsedd effekt eller inte. Detta
är viktigt och därför ägnas de två första

kapitlen i SVS dokument åt att förklara
intentionen med uppdraget och den
vetenskapliga processen. Men för att
ytterligare belysa den texten bemöts de
insända kommentarerna här:

BEMÖTANDEN AV INSÄNDA 
KOMMENTARER
1. De referenser som finns med i doku-
men tet är de som bedömts ha högst
vetenskaplig kvalitet och/eller störst
veten skaplig relevans för de djur som
prak  tiserande veterinärer vanligen be -
handlar. 

2. Det går att göra och det görs ran-

domiserade kontrollerade studier på
djur. 

3. Uppdraget var att beskriva metoder
som används på de djurslag som prakti-
serande veterinärer vanligen behandlar.
Det var inte att söka efter eller referera
till humanstudier. Goda effekter måste
bevisas för just den sjukdom/skada och
det djurslag man avser behandla. 

4. Ja, den ursprungliga texten kunde
misstolkas då en delning av ett stycke
hamnat olämpligt. Texten är förtydligad
i den version som funnits på nätet
(www.svf.se) sedan slutet av 2013.

5. Förklaringsmodellen finns beskri-
ven i generella ordalag, precis som för
resterande metoder i dokumentet. 

Moraliskt kan man tycka att det ålig-
ger dem som marknadsför och tror på en
behandlingsmetod att bevisa den goda
kliniska effekten av densamma. Före-
språkarna borde inte tveka att se till att
få sin favoritmetod vetenskapligt utvär-
derad. 

I SVS dokument uppmanas de som
har ytterligare referenser, för gällande
metoder och aktuella djurslag, att höra
av sig till SVS eller undertecknad. Till
dags dato har det inte kommit in några
sådana artiklar. När de anländer kom-
mer de att värderas och inkorporeras i
SVS-dokumentet då målet – i enlighet
med intentionen med uppdraget – är att
detta ska vara ett levande dokument. 

Slutligen, då även SVS redan 2013
bemött kommentarer gällande SVS-
dokumentet avser jag inte att fortsätta
en diskussion i media. Däremot ser jag
med glädje fram mot att bli kontaktad
på mitt arbete för konstruktiva diskus-
sioner om hur man i framtiden kan
arbeta för nya effektiva vetenskapligt
dokumenterade behandlingsmetoder för
våra djur. 

ANNA BERGH

leg veterinär, leg sjukgymnast, VMD

Rapporten sammanställer doku-
mentation för djur, inte människor 

REPLIK

replik

Uppdraget i SVS-projektet var inte att söka
efter eller referera till humanstudier utan
att beskriva metoder som vanligen används
på djur av veterinärer. 

FO
TO

: L
EN

N
A

RT
W

EI
LB

U
LL

TILL SALU
Motala Djurklinik är till salu. Den 
är väl inarbetad sedan 1987 med 
ca 5 000 besök/år. Vanlig basut-

073 806 46 28.
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Som arbets-
givare finns
det en del

frågeställningar som är mer aktuella
under sommarperioden än vid
andra tider på året. Företagarna 
listar här några vanliga arbetsrätts -
frågor med svar inför sommaren.

När är man som företag skyldig att 
meddela beviljad semesterledighet vid
sommarsemestrar?

Det finns en regel som gäller när en
arbetsgivare förlägger semester utan att
komma överens med arbetstagaren, som
innebär att semester bör meddelas två
månader i förväg. Om ni beviljar semes-
ter så bör ni också vara överens om för-
läggningen. Då finns det ingen kortaste
tid att meddela detta, det kan ske dagen
innan semestern. Det finns inte heller
någon kortaste tid för att meddela ett
avslag på en ansökan om semester.
Arbetsgivaren kan meddela detta dagen
innan. Så länge en arbetstagare inte fått
besked om att semestern är godkänd har
denne inte rätt till någon. Som arbetsgi-
vare kan man inte ta tillbaka en beviljad
semester varför det kan finnas en anled-
ning att avvakta med godkännande. Var
uppmärksam på att andra regleringar
kan följa av kollektivavtal.

Vad händer om den anställde är sjuk på
semestern?

Om en anställd är sjuk på semestern 
kan denne sjukskrivas precis som om det
inte hade varit semester. I sådana fall är
det sjuklön enligt de vanliga sjuklöne-
reg lerna som gäller och semesterdagarna
används således inte. Om man är sjuk på
semestern har den anställde rätt till sam-
manhängande semester vid ett senare
tillfälle.

Vad gäller om sommargåvor?

En sommargåva till personalen är
skatte pliktig inkomst då det inte finns
samma undantag som för t ex julgåvor.
Det innebär att gåvan kan ses som lön,
vilket ger både arbetsgivaravgifter för
arbets givaren och inkomstskatt för
arbetsta garen.

Istället kan företaget satsa på en per-
sonalvårdsförmån av mindre värde som
är skattefri eller intern representation
eller något annat avdragsgillt och skatte-
fritt för att uppmuntra sin personal.

Om man gör det som en så kallad
reklamgåva är gåvan inte skattefri när
man ger den till anställd enligt Skatte-
verkets inställning. Tanken är att mark-
nadsföringen ska rikta sig till kunder,
potentiella kunder och andra utomstå-
ende för att stärka t ex varumärket.
Reklamgåvor till anställda har dock inte
prövats av Högsta förvaltningsdomsto-
len. När det gäller ”give aways” till kun-
der finns ingen beloppsgräns för om det
är muta utan det måste bedömas i varje

enskilt fall. Det görs bland annat utifrån
vem mottagaren är och risken för påver-
kan. Institutet för mutor har som en
tumregel för julgåvor till anställd i
offentlig sektor motsvarande en procent
av prisbasbeloppet, men att det kan vara
något högre inom privat sektor. Läs mer
utförligt om mutor på Institutet mot
mutors webbplats, www.institutetmot-
mutor.se.

Vilka arbetstider får en 19-åring ha? 
Var kan jag läsa om dessa regler?

En 19-åring anses inte längre som
minderårig. Det är därför arbetstids -
lagens regler som gäller och om man har
kollektivavtal kan det finnas regler där
om arbetstidens förläggning. Man kan
läsa mer om reglerna för arbetstid på t ex
Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna
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Några aktuella arbetsrättsfrågor
inför sommaren

FVF INFORMERAR

Som arbetsgivare kan man inte ta tillbaka en beviljad semester varför man bör vara säker
vid ett godkännande. 
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Länsstyrelsen i aktuellt län anmälde
veterinärerna AA och BB för fel vid
utövande av veterinäryrket gällande
läkemedelsförskrivning och bristande
journalföring. Båda veterinärerna
bestred anmälan.

LÄNSSTYRELSENS ANFÖRANDE
Anmälan gällde läkemedel som ordine-
rats under två år åt ett antal hästar som
varit uppstallade på ett häststuteri. 

Länsstyrelsen gjorde i november en
oanmäld kontroll hos AA och BB med
anledning av en inkommen anmälan om
brister i deras yrkesutövning. Anmälan
kom från en stoägare som lämnat sitt sto
för betäckning till stuteriet och reagerade
på avsaknaden av klinisk undersökning
och provtagning innan hennes häst
behandlades med läkemedel. Utifrån de
uppgifter som framkom innan, under
och efter kontrollen konstaterade läns -
styrelsen att Ceftiofur N-vet och Dino-
lytic hade ordinerats utan föregående
klinisk undersökning vid ett flertal till-
fällen. Ceftiofur N-vet hade ordinerats
utan föregående mikrobiologisk under-
sökning och resistensbestämning. Jour-

nalanteckningar om att de elva hästarna
behandlats med Ceftiofur N-vet hade
inte förts. Det fanns journalanteckningar
kopplade till behandling med Dinolytic
av enstaka hästar. Ingen av de aktuella
antibiotikabehandlingarna hade rappor-
terats till Jordbruksverket.

Enligt stuteriägaren hade samtliga
elva hästar behandlats med Ceftiofur N-
vet under året och fem av dem hade
också behandlats med Dinolytic samma
år. Veterinär BB bekräftade i ett yttrande
till länsstyrelsen att samtliga elva hästar
hade behandlats med Ceftiofur N-vet.
BB hade, enligt uppgift från apoteken
där stuteriägaren hämtat läkemedel, för-
skrivit elva förpackningar Ceftiofur N-
vet à 4 gram till stuteriägaren året innan
och fem förpackningar innevarande år.
Enligt apoteken hade fyra förpackningar
hämtats ut året innan och resterande
tolv förpackningar under innevarande
år. Enligt apotekens uppgifter var det
BB som utfärdade recepten men enligt
BB och AA hade några av de aktuella
recepten ringts in av AA men felaktigt
registrerats på BB. Vilka recept som
ringdes in av AA framgick inte.

Länsstyrelsen gjorde bedömningen att
veterinärerna AA och BB med hänsyn
till redovisade brister åsidosatt sina 
skyldigheter inom djurens hälso- och
sjukvård på sådant sätt att länsstyrelsen
måste anmäla ärendet till Ansvarsnämn-
den för djurens hälso- och sjukvård. 

AAs OCH BBs GEMENSAMMA
ANFÖRANDE
AA och BB har inte kunnat följa klini-
kens ordinarie rutiner vid de gynekolo-
giska och kliniska undersökningarna av
stona på det aktuella stuteriet. Normalt
undersöks alla inkommande ston gyne-
kologiskt, rektalt och med ultraljud.
Nästan alla ston provtas genom bakterio -
logiskt cervixprov som skickas och under-
söks på välrenommerat laboratorium.
Antibiotikabehandling sätts endast in

ansvarsärende

Ansvarsärende

Ingen dokumentation eller rappor-
tering av bredspektrumantibiotika

Sällskapet för 
veterinärmedicinsk forskning

kallar till ÅRSMÖTE
Torsdagen den 21 maj kl 14.00 i VMFs kårhus, Ultuna, Uppsala.

I anslutning till årsmötet hålls 
en presentation om MRSP hos hund

av Ulrika Windahl

Alla gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Se även www.vetmedforsk.se
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vid verkligt behov och då alltid i enlig-
het med en resistensundersökning. För
varje sto förs omedelbart en journal på
plats över stoets gynekologiska status,
provtagning och senare eventuell
behandling. 

Den aktuella stuteriägaren hade dålig
kontroll på sina ston tidsmässigt då
stona sällan var i brunst när AA och BB
kom för undersökning under det grans-
kade året. Stona var oregelbundna i sina
brunster, visade dåliga brunster och
öppnade sig inte i cervix vid brunst. Stu-
teriägarens ston var problemston och
flera av dem hade gått gall i flera år.
Dock hade samtliga ston undersökts
gynekologiskt, rektalt och med ultra-
ljud. AA och BB ville gärna hjälpa och
tio av stuteriägarens elva ston behandla-
des och blev dräktiga. 

AA och BB bestrider på det bestäm-
daste påståendet att antibiotikum har
använts ”utan vare sig föregående klinisk
undersökning av hästarna eller provtag-
ning för mikrobiologisk undersökning”.
De har tydligt till länsstyrelsen beskrivit
hur stona undersökts kliniskt. Rutinerna
på kliniken blev från och med året efter
mycket strikta avseende Ceftiofur N-vet
och Dinolytic. Samtliga ston som kom-
mer in för gynekologisk undersökning
kontrolleras genom bakteriologiskt cer-
vixprov med resistensundersökning. Kli-
niken är mycket strikt avseende använ-
dande av antibiotika, speciellt Ceftiofur
N-vet.

AA och BB har nyligen fått informa-
tion från Jordbruksverket om hur antibio -
tikabehandling av häst ska rapporteras
till verket. De hade tidigare varit i 
kontakt med Jordbruksverket angående
inrapportering av antibiotikabehandling
av djur och då fått uppgiften att blan-
ketter för inrapportering inte längre

finns. De blev sedan uppringda av Jord-
bruksverket och fick informationen att
antibiotikabehandling ska föras in i
journal och hästpass. Enligt den infor-
mationen krävdes ingen ytterligare rap-
portering till Jordbruksverket. 

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE 
Jordbruksverket ansåg att länsstyrelsens
anmälan var väl underbyggd och delade
uppfattningen att veterinärerna AA och
BB agerat försumligt i sin yrkesutöv-
ning. 

Jordbruksverket underströk att det är
synnerligen viktigt och högprioriterat
att motverka spridning av antibiotika -
resistens och resistenta bakterier både
när det gäller djur och människor. Som
ett led i detta har verket infört bestäm-
melser om användning av bredspektrum -
antibiotika i 2 kap 11 § Statens jord-
bruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42)
om läkemedel och läkemedelsanvänd-
ning. Jordbruksverket ansåg därför att
det var särskilt allvarligt att veterinärerna
AA och BB vid ett flertal tillfällen
använt ett antibiotikum av typen tredje
generationens cefalasporiner utan vare
sig före gående klinisk undersökning av
hästarna eller provtagning för mikrobio-
logisk undersökning, vilket är i strid
med nämnda föreskrift.

Vidare ser Jordbruksverket mycket
allvarligt på upprepade förseelser där
veterinären brutit mot gällande lagstift-
ning avseende skyldighet att föra en kor-
rekt journal och rapportera läkemedels-
behandlingar. I detta fall hade AA och
BB underlåtit att rapportera de aktuella
antibiotikabehandlingarna till Jordbruks -
verket. Att de inte heller hade fört jour-
nal över de behandlingar som gjorts
bedömdes också som en allvarlig för-
summelse.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING 
Enligt 6 kap 3 § lagen (2009:302) om
verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård får en veterinär åläggas disci-
plinpåföljd endast om veterinären av
ansvarsnämnden har underrättats om
anmälan inom två år efter förseelsen.
Ansvarsnämnden kunde därför inte
beakta de åtgärder AA och BB vidtagit
två år före den aktuella anmälan.

Ansvarsnämnden noterade vidare att
den föreskrift angående användning av
bredspektrumantibiotika som finns i 2
kap 11 § SJVFS 2013:42 inte hade trätt
i kraft vid den tidpunkt som omfattas av
anmälan. 

När det gäller bedömningen i övrigt
fann ansvarsnämnden i likhet med Jord-
bruksverket att AA och BB agerat för-
sumligt i sin yrkesutövning. Ansvars -
nämn den konstaterade att AA och BB
inte utfört de undersökningar och prov-
tagningar som krävs innan förskrivning
och behandling med läkemedlen Ceftio-
fur N-vet och Dinolytic sker. Förskriv-
ning av läkemedel har skett utan att
någon individ angetts. Det har inte skett
någon dokumentation av provtagning i
samband med undersökning av hästarna
och det saknas även journalföring av
behandlingarna. AA och BB har vidare
underlåtit sina skyldigheter att rapportera
antibiotikabehandlingar till Jordbruks-
verket, jämför 7 kap 10 § Statens Jord-
bruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:85)
om operativa ingrepp samt skyldigheter
för djurhållare och för personal inom
djurens hälso- och sjukvård. Försumlig-
heten var sammantaget av så allvarligt
slag att AA och BB tilldelades var sin
disciplinpåföljd i form av en varning.

JOHAN BECK-FRIIS

5–6 november
Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna, Uppsala
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Smittsam venerisk tumör/transmissible venereal tumor
(TVT).

Den neoplastiska vävnaden består av mesenkymala,
runda celler vilka växer i en tät matta i ett lindrigt fint fibröst
stroma (Figur 4). De mesenkymala cellerna är stora och
runda med en måttlig mängd svagt eosinofil cytoplasma,
ställvis ses också små vakuoler i cytoplasman (Figur 4,
svarta pilar). Cellgränserna är ofta otydliga. Kärnorna är
stora och runda med granulerat utseende (hopklumpning
av kromatinet). De har ofta en eller två distinkta nukleo-
ler (Figur 4, gröna pilar). Cellerna och deras kärnor varie-
rar lindrigt i storlek och form (lindrig pleomorfi). Fre-
kventa mitoser kan noteras (Figur 4 svarta pilhuvuden).
Spridda lymfocyter kan ses (Figur 4, röda pilar).

DISKUSSION
Tumörvävnadens histologiska utseende är typiskt för
TVT. Cellernas utseende är dock ofta mer karakteristiskt
vid cytologisk undersökning, framför allt framträder 
vakuolerna i cytoplasman tydligare (Figur 5, svarta pilar). 

Histologiskt kan det ibland vara svårt att skilja TVT
från andra rundcellstumörer hos hundar, framför allt
histiocytom, vissa typer av lymfom och mastcellstumörer.
Speciellt om tumören sitter extragenitalt, t ex i huden på
kroppen. Därför kan det vara nödvändigt att göra olika
special- och immunhistokemiska färgningar. 

TVT är en tumör som typiskt är lokaliserad till de yttre
könsorganen hos hundar. Det är en speciell tumörform
som smittar mellan hundar genom transplantation av
levande tumörceller till skadad hud eller slemhinna, vanli-
gen sker detta vid parning. Därför ses de flesta fall bland

FIGUR 4. En närbild av den täta mattan av rundceller med svagt
eosinofil cytoplasma. Ibland kan cytoplasmatiska vakuoler ses
(svarta pilar). I kärnorna ses distinkta nukleoler (gröna pilar).
En del celler befinner sig i mitos (svarta pilhuvuden). Lymfocy-
ter ses av och till (röda pilar). HE-färgning, cirka 600 gångers
försto ring.

Fler ekologiska ägg i påskas
❘❙❚ De svenska äggproducenterna har de
senaste åren lyssnat till marknadens önske-
mål och ställt om till ekologisk produktion.
Det skriver Jordbruksverket i ett pressmed-
delande den 27 mars. Enligt branschorga-
nisationen Svenska Ägg har det sedan den
1 januari 2014 tillkommit ca 200 000 nya
hönsplatser i den ekologiska produktionen.
Det är en ökning med ca 25 procent och
innebär att vi i dagsläget har runt en mil-
jon ekologiska höns i Sverige.

I slutet av 1980-talet fanns det ca 4 000

ekologiska hönor i landet och nu finns allt-
så ca en miljon. Det innebär att ungefär
15 procent av Sveriges värphöns är ekolo-
giska. Skillnaden mellan ekologiska ägg

och konventionella ligger främst i hur
hönorna föds upp. De ekologiska hönsen
har mer utrymme, får gå ut när vädret 
tillåter och äter ekologiskt foder. ■

❘ ❙❚ noterat
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I dagsläget är ungefär 15 procent
av Sveriges hönor ekologiska. 
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unga könsmogna hundar med okontrollerad sexuell akti-
vitet, t ex herrelösa gatuhundar. Primära tumörer kan

också ses i näs- och munhåla om hunden har nosat på,
slickat på eller bitit i en tumör. Hos en immunkompe-
tent individ genomgår tumören regression efter cirka
sex månader och hunden blir immun mot smittan.
Metastasering till regionala lymfknutor är inte ovanligt,
men systemisk metastasering uppkommer sällan. Där -
emot ökar risken för systemisk metastasering hos hun-
dar med nedsatt immunförsvar, t ex undernärda gatu-
hundar.

Tumörcellerna har i genomsnitt 59 kromosomer mot
de normala 78 i andra celler hos hund. Man känner
ännu inte till TVTs cellulära ursprung, men baserat på
immunhistokemiska undersökningar är histiocytära
eller leukocytära (myeloid cellinje) celler misstänkta.
TVT är anmälningspliktig redan vid misstanke. Hun-
den isoleras och anmäls, som i det här fallet, till Jord-
bruksverket och länsstyrelsen. Fram till november 2012
hade totalt tre fall konstaterats i Sverige, under 2013
tillkom ytligare två fall och 2014 tillkom fyra fall. Som

regel är det hos importerade hundar TVT påvisas, t ex
hundar från Indien eller Rumänien.

FIGUR 5. Cytologisk bild av TVT-celler. Här ses de cytoplasmatiska
vakuolerna mer tydligt (svarta pilar). MGG-färgning, cirka 400
gångers förstoring.
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Sommaren närmar
sig med storm -
steg och stu-
denterna håller
för fullt på att

göra upp planer
för ledigheten. Vissa

ska passa på att resa utomlands för
lite efterlängtad semester. Många
ska också jobba för att få ett väl -
behövligt tillskott i studentkassan
och lite extra praktisk erfarenhet

FÖR ÅRSKURS 5, VETERATOR, som
nyligen enligt tradition skrivit den
sista tentan under utbildningen iförda 
högtidsklädsel, hägrar en annalkande
kvacksommar på kliniker och distrikt
runt om i landet. Äntligen är det 
dags att få omsätta år av studier och
praktik till verklighet och få pröva
vingarna i arbetslivet. 

TF-sommaren är den tid vi veterinärstudenter drömmer
om så snart vi lärt oss förstå vad det här ”kvackandet”, som
äldrekursare och lärare pratar om, betyder. Jag är nog dock
inte ensam om att förtjusningen inför den stundande somma-
ren är blandad med ett rågat mått förskräckelse. Att lämna
Stutis trygga vrå, där våra fantastiska lärare med varm hand
lotsat oss genom framgång och misstag, och stå på egna ben ger
en kittlande känsla av lika delar förtjusning och panik i magen.

En fråga som många ställer sig inför detta kliv ut i verklig-
heten är då självklart: är jag en bra veterinär? Eller ännu mer:
vad är egentligen en bra veterinär? Är det personen som under
studietiden essade alla tentor och kan allt, eller den som är bäst
på att hantera besvärliga djurägare? Kan man bedöma det?
Dessa är frågor som har blivit ännu mer aktuella i och med att
veterinärprogrammets undantag från ett flergraderat betygs-
system löper ut vid årsskiftet 2015/2016. 

Idag har veterinärprogrammet enbart godkänt – icke god-
känt med en godkändgräns på lägst 67 procent. Borde veteri-
närutbildningen ha graderade betyg och vad är i så fall en
”MVG-veterinär”? Inför en eventuell ansökan om nytt undan-
tag har studentkåren undersökt vad studenterna själva önskar.
Vill majoriteten ha flergraderade betyg eller inte och vilka är
argumenten? Frågan har inget självklart svar då argumenten
för bägge sidor är starka. Det som talar för att införa flergra-
derade betyg är bland annat möjligheter att konkurrera utom-

lands och åsikten att mer arbete och bättre studieresultat ska
löna sig och synliggöras. Motargumenten är att studenternas
redan höga stressnivå skulle öka ytterligare och leda till ökad
konkurrens och minskat kamratskap studenter emellan. Att
utbildningen slutligen mynnar ut i en legitimation sätter dess -
utom krav på att även lägstanivån ska vara hög nog att garan-
tera skickliga veterinärer. När man lyckats ta examen och fått
sin legitimation, ska resultatet i Allmän sjukdomslära då spela
någon roll?

Den enkät VMF gjorde för att undersöka studenternas egna
åsikter i frågan talar sitt tydliga språk: av 420 svar vill endast
nio personer införa flergraderade betyg. En önskan om för-
längt undantag har därför skickats via programnämnden till
rektor för beslut.

Än är det dock en bit kvar till sommaren så kårhuset och
VHC sjuder av aktivitet. Studenterna förkovrar sig i såväl ana-
tomi som populationsmedicin och på lunchtid är innergården
i VHC fylld av matlådeätande soldyrkare. Läsårsslutet ska
snart firas med en hejdundrande avslutningssittning innan
man skiljs åt för sommarens äventyr. Kanske träffar du på
någon av oss i form av vikarie på din arbetsplats? Till dess ses
vi på kåren!

SOFIE HENRIKSSON

ordförande VMF
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FRÅN STUDENTERNA

Bland sommarplaner och betygssystem

Åk 5, Veterator, efter sin sista skriftliga tentamen. 
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SVENSKA

v 19
6/5 -15. ECG AND HOLTER MONITORING IN

SMALL ANIMAL PRACTICE, Stockholm. 
Arr: Kruuse.
Info: www.kruuse.com, 
carolin.johansson@kruuse.com

6/5 -15. SEMINARIUM NY SOM CHEF, Umeå.
Arr: Saco. 
Info: anna.kopparerg@saco.se,
www.saco.se/nyheter--debatt/kalender/
2015/maj/ny-som-chef---umea/

6/5 -15. SEMINARIUM ATT DRIVA FÖRETAG,
Umeå. Arr: Saco. 
Info: anna.kopparerg@saco.se,
www.saco.se/nyheter--debatt/kalender/
2015/maj/ny-som-chef---umea/ 
(se annons i SVT 4/2015)

7–8/5 -15. ABDOMINAL ULTRASOUND, 
Stockholm. Arr: Kruuse.
Info: www.kruuse.com, 
carolin.johansson@kruuse.com

7–8/5 -15. RÖNTGENDIAGNOSTIK FÖR

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

8/5 -15. GRUNDKURS I STRÅLSÄKERHET,
Stockholm. Arr: Röntgenutbildarna.
Info: www.rontgenutbildarna.se

v 21
20/5 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPATIONS -
TEKNIK, Linköping. 
Arr: Palpationsskolan, Orion Pharma.
Info: www.orionvet.se

20–21/5 -15 (PREL). UTBILDNING I KLINISK

NUTRITION STEG 2 FÖR DJURSJUKSKÖTARE OCH

DJURVÅRDARE, Falun. 
Arr: Royal Canin Nurse Academy. 
Info: vetinfo.swe@royalcanin.com,
www.royalcanin.se/kalender/anmal-dig-
till-nurse-academy/

21/5 -15. HESKA SCANDINAVIAN ROADSHOW

”ATOPY IN DOGS AND CATS – WHAT’S NEW IN

ALLERGY? – A LOT..!!”, Stockholm. 
Arr: HESKA, Dr Baddaky, Vet-Allergy.
Info: www.drbaddaky.com, 
carina.hermansson@drbaddaky.com 
(se annons i SVT 4/2015)

22–24/5 -15. DELKURS 2 I HÄSTTANDVÅRD,
Uppsala. Arr: SLU, Institutionen för
kliniska vetenskaper. 
Info: ove.wattle@slu.se 

v 22
27/5 -15. KURS I SMITTSÄKRAD BESÄTTNING

– NÖT, STEG 1, LYNC-UPPKOPPLING.
Arr: Växa Sverige. 
Info: www.vxa.se/Om-oss/Kalender,
Sofie Andersson, 010-471 06 12,
sofie.andersson@vxa.se och 
Louise Winblad von Walter, 
010-471 06 68, 
louise.winbladvonwalter@vxa.se 
(se annons i SVT 4/2015)

v 23
2/6 -15. KURS I SMITTSÄKRAD BESÄTTNING

– NÖT, STEG 1, LYNC-UPPKOPPLING. 
Arr: Växa Sverige. 
Info: www.vxa.se/Om-oss/Kalender,
Sofie Andersson, 010-471 06 12,
sofie.andersson@vxa.se och 
Louise Winblad von Walter, 
010-471 06 68, 
louise.winbladvonwalter@vxa.se 
(se annons i denna tidning)

v 24
14–16/6 -15. KONGRESS ANIMAL OBESITY,
Uppsala. Arr: SLU. 
Info: www.slu.se/animalobesity

v 37
9–10/9 -15. KURS I SMITTSÄKRAD BESÄTTNING

– NÖT, STEG 2, Stockholm. 
Arr: Växa Sverige. Info:
www.vxa.se/Om-oss/Kalender, 
Sofie Andersson, 010-471 06 12,
sofie.andersson@vxa.se och 
Louise Winblad von Walter, 
010-471 06 68, 
louise.winbladvonwalter@vxa.se 
(se annons i SVT 4/2015)

11/9 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Stockholm Syd. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i SVT 5/2015)

11–12/9 -15. SÅRBEHANDLING – EN PRAKTISK

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

v 38
14/9 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Sundsvall. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i SVT 5/2015)

15/9 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Luleå. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i SVT 5/2015)

KONGRESSER & KURSER

Veterinärgruppen i Tygelsjö söker veterinär
Vi söker dig som är positiv och engagerad, älskar kontakten med djur och djurägare och som 
självständigt klarar de vanligast förekommande poliklinikbesöken. Du kommer att börja som  
sommarvikarie, men om allt fungerar bra kan möjlighet finnas till fortsatt anställning.

Hos oss får du jobba med ett glatt gäng bestående av elva medarbetare, varar fem veterinärer. 
Vi jobbar i en trygg och trevlig miljö och vi lägger stor vikt vid trivsel både för personal, 
kunder och patienter. Vår ambition är att kontinuerligt fortbilda oss för att kunna erbjuda 
våra patienter bästa möjliga vård.

Kliniken har ljusa, välutrustade lokaler med bl.a. ultraljud, direkt digital röntgen, endoskopi- 
och artroskopiutrustning samt ett rejält lab. Det kommer remisser från stora delar av Skåne, 
främst inom kirurgi, ultraljud och dermatologi. 

Vi är flexibla vad det gäller arbetstiden och arbetar mycket med att hitta lösningar som funge-
rar för alla anställda. Kliniken är öppen vardagar 8-17, tisdagar 8-20.

Välkommen med ansökan och frågor till 
malene.mork@veterinargruppen.se

För mer information besök vår hemsida
www.veterinargruppen.se och titta gärna 
in på vår facebooksida.
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➤

15–16/9 -15. KURS I SMITTSÄKRAD BESÄTT-
NING – NÖT, STEG 2, Nässjö. 
Arr: Växa Sverige. 
Info: www.vxa.se/Om-oss/Kalender,
Sofie Andersson, 010-471 06 12,
sofie.andersson@vxa.se och 
Louise Winblad von Walter, 
010-471 06 68, 
louise.winbladvonwalter@vxa.se 
(se annons i SVT 4/2015)

v 39
23/9 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Malmö. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i SVT 5/2015)

24/9 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Helsingborg. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i SVT 5/2015)

v 40
1–2/10 -15. GRUNDLÄGGANDE MJUKDELS-
KIRURGI, SMÅDJUR, DEL 1, Uppsala. 

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

NY 2–3/10 -15. BASIC AND ADVANCED

DENTAL SURGERY, Stockholm. 
Arr: Svenska sällskapet för djurtandvård. 
Info: www.ssdt.se 
(se annons i denna tidning)

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

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

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

9–10/10 -15. ULTRASOUND-GUIDED ORTHO-
PAEDIC INJECTION TECHNIQUES & THERAPIES,
Evidensia Specialistdjursjukhuset 

Helsingborg. Arr: VetPD. 
Info: www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=139

10–11/10 -15. NJURSJUKDOMAR HOS HUND

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

v 42
14/10 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Stockholm. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i SVT 5/2015)

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

v 43
22/10 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Göteborg. 

UNIK CHANS att driva och påverka framtiden inom 
svensk gård och djurhälsa.

LEDANDE ROLL med uppdrag att lyfta bolaget till
en ny nivå med de mest efterfrågade veterinärerna och 
rådgivarna inom gris-, nötkötts- och lammproduktion.

FANTASTISK MÖJLIGHET för dig med ett starkt,  
engagerat och förändringsbenäget ledarskap kombi-
nerat med viljan att utveckla det nya bolaget Gård & 
Djurhälsan.

För ansökan och mer information, besök www.navigio.se 
Sista ansöningsdag 10/5

GÅRD&DJURHÄLSAN Svenska Djurhälsovården, 
Svenska Pig och Taurus Köttrådgivning har slagits 
ihop till ett gemensamt rådgivningsbolag. Det nya 
bolaget heter Gård & Djurhälsan. 

www.svdhv.org

VD
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➤ Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i SVT 5/2015)

23/10 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Göteborg. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i SVT 5/2015)

22–23/10 -15. ULTRALJUD GRUNDLÄGGANDE

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

v 44
29–30/10 -15. PERIANESTETISK HANDLÄGGNING

AV HUND OCH KATT MED ASA III–V,
Sigtunaområdet. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 45
5–6/11 -15. VETERINÄRKONGRESSEN, 
Uppsala. Arr: SVS och SVF. 
Info: Helène Backvik-Svensson, SVF,
08-545 558 27, 
helene.backvik-svensson@svf.se,
www.svf.se

v 46
13–14/11 -15. CYTOLOGI FÖRDJUPNING,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 47
19–20/11 -15. DERMATOLOGI STEG 2, 
Stockholmsområdet. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

20/11 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Östersund. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se 
(se annons i SVT 5/2015)

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

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

v 49
1–2/12 -15. REKONSTRUKTIV KIRURGI,
Halmstad. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

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

INTERNATIONELLA

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

v 20
13–16/5 -15. INTERNATIONAL CONFERENCE ON

DISEASES OF ZOO AND WILD ANIMALS 2015,
Barcelona, Spanien. 
Info: www.zoovet-conference.org

v 21
21–22/5 -15. A GLOBAL CONFERENCE ON

ONE HEALTH CONCEPT, Madrid, Spanien. 
Info: www.worldvet.org, 
www.wma.net 

v 22
29–30/5 -15. MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND

FOR EQUINE PRACTITIONERS, Hevosklinikka
Equivet, Helsinki, Finland. 
Arr: VetPD. 
Info: www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=156

v 25
20–22/6 -15. EQUINE NEUROLOGIC CASE DAYS,
Müggenhausen, Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: Arno Lindner, 
arnolindner@t-online.de, 
www.agpferd.com

v 29
14–15/7 -15. UFAW SYMPOSIUM ANIMAL

POPULATIONS – WORLD RESOURCES AND

ANIMAL WELFARE, Zagreb, Kroatien. 
Info: www.ufaw.org.uk/zagreb2015.php, 
Dr Stephen Wickens,
wicken@ufaw.org.uk

16–17/7 -15. HSA INTERNATIONAL SYMPO-
SIUM 2015 – RECENT ADVANCES II: FOOD

ANIMAL WELFARE DURING TRANSPORT, MARKE-
TING AND SLAUGHTER, Zagreb, Kroatien.
Info: www.hsa.org.uk/internationalsym-
posium 

ÄR DU KIRURGEN SOM VILL 
VARA MED OCH BYGGA UPP VÅR 
OPERATIONSAVDELNING ELLER 
HAR DU ETT SPECIALINTRESSE 
FÖR ÖGON?
Evidensia Djursjukhuset Göteborg är ett centralt beläget djursjukhus med stora resurser 
som t ex ortopedi, kirurgi, MR, ultraljud, tandavdelning, stationärvård m m. Vi har perso-
nal dygnet runt. Vi är drygt 30 anställda och har i Evidensia Väst ca 50 000 besök per år.

Intresserad av ortopedi?
Evidensia Djursjukhuset Göteborg söker i första hand en veterinär med intresse för ortopedi, 
gärna med erfarenhet, som vill utvecklas inom kirurgi och ortopedi. Du ska tillsammans med  
vår specialist (steg 1) veterinär Elisabet Ängeby utveckla och driva vår operationsavdelning. 

Intresserad av ögon?
Vi söker även en veterinär som är special intresserad 
av ögon, eller som redan är specialist.

I arbetet ingår även jourtjänstgöring.

Sista ansökningsdatum: 2015-05-15
Ansökan skickas till: susanthi@evidensia.se 
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v 37
11–12/9 -15. 31ST EUROPEAN EMBRYO

TRANSFER ASSOCIATION, AETE, CONFERENCE,
Gent, Belgien. Info: www.aete.eu

v 38
13–17/9 -15. 32TH WORLD VETERNARY

CONGRESS, Istanbul, Turkiet. 
Arr: WVA. Info: www.worldvet.org

16–19/9 -15. 19TH EUROPEAN SOCIETY FOR

DOMESTIC ANIMAL REPRODUCTION, ESDAR,
CONFERENCE, Varna, Bulgarien. 
Info: www.esdar.org

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

ACUPUNCTURE, SESSION I, 
Ålborg, Danmark. Arr: Nordisk 
eterinær akupunktur selskab. 
Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk 
(se annons i SVT 5/2015)

v 46
13–14/11 -15. HEAD CONDITIONS OF THE

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

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

ACUPUNCTURE, SESSION II, 
Ålborg, Danmark. Arr: Nordisk 
veterinær akupunktur selskab. 
Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk 
(se annons i SVT 5/2015)

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

v 49
4–5/12 -15. MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND

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

v 50
11–12/12 -15. EQUINE POOR PERFORMANCE

& REHABILITATION FOR PRACTITIONERS, 
Nørlund Hestehospital, Arhus, 
Danmark. 
Arr: VetPD. 

Info: www.vetpd.com/courses-
detail.php?event=143

2016 v 9
2–6/3 -16. BASIC COURSE IN VETERINARY

ACUPUNCTURE, SESSION III, 
Ålborg, Danmark. Arr: Nordisk 
veterinær akupunktur selskab. 

Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk 
(se annons i SVT 5/2015)

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

ACUPUNCTURE, SESSION IV,
Ålborg, Danmark. Arr: Nordisk ➤

Chefveterinär sökes till  
AniCura Falu Djursjukhus 

ARBETET INNEBÄR både utmaningar och 
utveckling i ett positivt team som sätter djurens 
bästa i fokus. Du kommer ingå i vår lednings-
grupp och ha specifika ansvarsområden. Våra 
uppsatta mål är tydliga och du driver samt 
utvecklar djursjukhuset tillsammans med 
verksamhetschef och avdelningschefer. Vill du 
kombinera din tjänst med kliniskt arbete är det 
fullt möjligt.

I natursköna Dalarna bedriver Falu Djursjukhus 
högkvalificerad djursjukvård tillsammans 
med filialerna i Borlänge och Ludvika.  
Varje år tar vi emot ca 33 000 patienter 
från närområdet och hela regionen. Vi 
arbetar i moderna, topputrustade lokaler 
och är ett starkt team på ca 80 personer. 
Nu söker vi en chefveterinär som vill skapa 
framtidens djursjukvård tillsammans med oss.

FALU DJURSJUKHUS
FALUN | BORLÄNGE | LUDVIKA

VI SÖKER DIG som är färdig specialist i hundens 
och kattens sjukdomar och/eller har bred 
erfarenhet och kunskap inom veterinärmedicin. 
Du har erfarenhet och intresse av personal- och 
verksamhetsledning. Du är även van att möta 
djurägare i olika situationer och sätter kunden 
i fokus. För oss är det också viktigt att du, som 
chefveterinär, kan organisera och prioritera dina 
arbetsuppgifter och är trygg i din yrkesroll. Stor 
vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

FR ÅGOR OCH ANSÖK AN 
marie.bjorn-hansen@faludjursjukhus.se

www.anicura.se/falu-djursjukhus  |  telefon: 023-646 10  |  Samuelsdalsvägen 2 B, 791 61 Falun
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Tf ordförande Telefon
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

BJÖRN DAHLÉN 070-290 32 93
JK LARSSON 0920-25 36 50 
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
LOTTA MÖLLER 073-964 20 78
LARS-ERIK STABERG 070-438 98 78
LOTTA TERNSTRÖM 073-151 22 50
MARJA TULLBERG 070-627 77 36

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Sekreterare
UNDER TILLSÄTTNING

Kassör
SHWAN KAREEN 070-798 68 68

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 070-522 04 90

Sekreterare
KARIN DANIELSSON 0707-21 44 56

Kassör
ANNA WALDENSTEN PAMUK 076-109 91 88

Ledamot
MAJALISA BROERSMA 070-591 71 50

Suppleant
CHRISTINA SVEDBERG 073-600 22 21

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
BJÖRN DAHLÉN

Adjungerad vice ordförande
SUSANNA STERNBERG LEWERIN

ERIKA CHENAIS

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

KARIN SANDSTEDT

ULRIKA WINDAHL

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN SANDSTEDT

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
ANNA OHLSON

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
ANETTE GRAF EDLING

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
CATRIN VESTERLUND-CARLSON

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
ULRIKA WINDAHL

Sekreterare 
ANNA LINDGREN
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➤ veterinær akupunktur selskab. 
Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk 
(se annons i SVT 5/2015)

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

ACUPUNCTURE, WORK SHOPS, 
Ålborg, Danmark. Arr: Nordisk 
veterinær akupunktur selskab. 
Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk 
(se annons i SVT 5/2015)

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

ACUPUNCTURE, EXAMS,
Ålborg, Danmark. Arr: Nordisk 
veterinær akupunktur selskab. 
Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk 
(se annons i SVT 5/2015)

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

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

TVs Djursjukhuset från 
Universitetsdjursjukhuset
❘❙❚ Under några veckor i februari och mars
följde ett filmteam från Sveriges Television
verksamheten på Universitetsdjursjukhuset,
SLU, för inslag till det populära TV-pro-
grammet Djursjukhuset. Den 9 april klockan

20.00 sändes det första Djursjukhuset där
en del av programmet är filmat på Univer-
sitetsdjursjukhuset.

Sveriges Television har gjort Djursjuk -
huset i närmare 20 år men ville nu ta ett
nytt grepp och visa vägen fram till färdig
veterinär. I cent rum står därför studenter
och lärare på klinikerna i de nya lokaler
som invigdes hösten 2014. Programserien
sänds i åtta avsnitt fram till början av 
juni.  ■

❘ ❙❚ noterat
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Universitetsdjursjukhuset, SLU, är skådeplatsen för delar av årets säsong
av det populära TV-programmet Djursjukhuset.
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NR UTGIV- ANNONS- MANUS-
NING STOPP STOPP

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

3 24 FEB 3 FEB 27 JAN

4 17 MAR 24 FEB 17 FEB

5 13 APR 17 MAR 10 MAR

6 5 MAJ 13 APR 7 APR

7 2 JUN 5 MAJ 28 APR

8–9 24 JUN 2 JUN 26 MAJ

10 1 SEP 11 AUG 4 AUG

11 22 SEP 1 SEP 25 AUG

12 13 OKT 22 SEP 15 SEP

13 3 NOV 13 OKT 6 OKT

14 24 NOV 3 NOV 27 OKT

15 15 DEC 24 NOV 17 NOV

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

Medlemmar i veterinärförbundet har 450 kronor 
i rabatt.

FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

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

Födelsedagar i juni 2015

THORILD HALLGREN, Valdemarsvik, 60 år
den 1/6
ANNE CARLSWÄRD, Österskär, 60 år 
den 2/6
GUNNAR NORDLÖF, Alvesta, 80 år den 5/6
HENRIK ERICSSON, Uppsala, 50 år 
den 8/6
HELÉN LÖFBLAD, Kovland, 50 år den 8/6
BENGT LYCKEN, Gränna, 95 år den 10/6
AGNETA SÖDERBERG, Krokom, 60 år 
den 20/6

PER HOLTE, Båstad, 85 år den 28/6
KRISTER IWARSSON, Bromma, 75 år 
den 30/6
AGNETA FORSGREN, Lögdeå, 70 år 
den 30/6

Avlidna
F stadsveterinär ERLING ANDERSSON av led
den avled den 13 april 2015. Han föddes
1927 i Halmstad, tog studenten där 1946
och veterinärexamen 1953. Han började
arbeta som assistent vid SVA 1959,
anställdes som stadsveterinär i Göteborg
1962 och som företagsveterinär vid Johan
i Hallen-Företagen AB i Göteborg 1990.
Han pensionerades 1994.

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. 

PERSONNOTISER

SLU i Skara hyllade Bo
Algers 
❘❙❚ Fredagen den 20 mars hölls en heldag
med symposier till Bo Algers ära, för hans
livslånga gärning inom bland annat om -
rådena husdjurshygien och djurvälfärd.
Detta var en hyllning från institutionen 
för husdjurens miljö och hälsa, SLU, då 
Bo Algers officiellt gick i pension från 
sin professur vid årsskiftet 2014/15.

Redan under torsdagskvällen samlades
ett 70-tal personer och minglade. Bo
Algers hyllades med tal och gåvor från
bland annat doktorander, studenter, kolle-
ger och representanter från näringsliv.
Under fredagens symposium föreläste
forskare från Finland, Tyskland, Kanada,
Spanien och Storbritannien, alla goda
vänner till symposiets huvudperson. 

Algers började sin karriär på SLU i
Skara så tidigt som 1975, blev professor
1994 och har haft en lång rad prestige -
fulla internationella uppdrag under sin
forskarkarriär. ■

❘ ❙❚ noterat

Professor emeritus Ingvar Ekesbo (till vänster) och SVS ordförande Björn Dahlén (till höger)
gratulerar Bo Algers till en lång och framgångsrik karriär.
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Posttidning A 
Retur, Box 12709 • 112 94 Stockholm
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Intervet AB, Box 6195, 102 33 Stockholm, www.msd-animal-health.se

Omedelbart skydd mot fästingar  

och loppor upp till 12 veckor!

BRAVECTO®  Till hund Bravecto® är akaricid och insekticid med omedelbar och 

 varaktig avdödande effekt på:

 Fästingar (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus och 

 D. variabilis) under 12 veckor.

 Bruna hundfästingen (Rhipicephalus sanguineus) under 8 veckor.

 Loppor (Ctenocephalides felis) under 12 veckor.

Full effekt sätter in inom 12 timmar för fastsittande fästingar  

 (I. ricinus) och 8 timmar för fastsittande loppor (C. felis).

 

 digivande tikar.

Bravecto® (fluralaner), tuggtablett för behandling av fästing- och lopp angrepp hos 
hund. Fem olika tablettstorlekar som ger behandling med 25-56 mg fluralaner/kg 
kroppsvikt inom ett viktintervall. Receptbelagt läkemedel. Senast godkända produkt-
resumé: 2014-02-11. För mer information: www.fass.se.

Nyhet!

Nu finns Bravecto®

även i förpackning  

om 2 tabletter

Enkelt och bekvämt i form av en tuggtablett.
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