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LEDARE

ET VAR LÄNGE SEDAN vi sjöng detta, några av oss mindre länge
sedan och andra – ja, länge sedan helt enkelt. Men de raderna ger oss

fortfarande lite magpirr och glada minnen av en framtidstro och
oändliga möjligheter.

Så är det ju. Och så är det samtidigt inte. Jag får telefonsamtal från kolle-
ger som tycker att det är svårt att få ihop till sina arbetsdagar genom att det
finns färre djur och fler veterinärer som jobbar inom samma geografiska
område. Det gäller inte bara lantbruksdjuren utan också sällskapsdjuren i
vissa områden, även om det inte är lika markant. Det känns tråkigt om det
ska leda till att veterinärer inte vill hjälpa varandra eller i värsta fall motarbe-
tar varandra.

En kår som vår med stor kollegial lojalitet har uppenbara fördelar. Kanske
är det därför jag fortfarande blir förvånad när jag hör någon kollega tala illa
om en annan kollegas behandling av en patient, och framför allt när detta sägs
till en djurägare. Det är ganska få tillfällen då det verkligen är ett solklart fall
av felbehandling, snarare kan det bero på att fler fakta kommit fram, andra
symtom eller prover. Ja, ni vet.

Men inte desto mindre möts jag av kolleger som beklagar sig över hur
andra veterinärer talat om dem inför djurägare. Tyvärr händer det att även
remissinstanser har åsikter om hur veterinären på fältet hanterat fallet. Det är
tack och lov undantagsfall, men tänk efter innan något sådant sägs.

Små kliniker har fördelen av att få eller ofta en och samma person alltid har
all kontakt med djurägaren och det enskilda djuret. En ensamarbetande vete-
rinär känner många gånger att patienten är ”min” (på det positiva sättet – att
man känner sig ansvarig för djuret). Då kan det vara mycket frustrerande när
man i en remissituation upplever att kommunikationen med remissinstansen
inte fungerar. Om den som remitterar inte får veta att och när en tid bokats
eller inte får remissvar. Och det är tråkigt att höra djurägaren säga att ”det var
ingen som informerade om att uppföljande blodprover kunde tas hos dig”.

Ett samarbete tjänar oftast alla på, inte minst patienten och djurägaren. I
de flesta fall fungerar detta bra, men flera FVF-medlemmar har kontaktat mig
angående problem med återkoppling från andra veterinärer. Det är tråkigt för
ett samarbete kan inte bara vara riktat åt ena hållet.

När vi får detta samarbete att fungera bra återstår ändå den första frågan –
det är en förändrad arbetsmarknad idag jämfört med för åtta till tio år sedan.
Vad ska alla arbeta med? Lantbrukssidan är förändrad och kommer inte att
återgå till gårdagen, då kan vi veterinärer inte heller göra det utan får möta
kunden där kunden är. Var ska krutet läggas från förbundets (och FVFs och
AVFs) sida utöver det arbete vi redan gör? Du sitter säkert på en del av svaren.
Kontakta någon av förbundets förtroendevalda och för fram 
dina förslag, i denna och andra frågor. 3 000 tänkande 
hjärnor ger en markant större vidvinkel på idéerna.

Med hopp om en härlig vår och sommar,

JOHANNA HABBE

ordförande, FVF

D
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”Jag har aldrig varit 
så nöjd med att jobba
som nu”

REPORTAGE

Ulrika startade 
Veterinärbilen i Knivsta
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ULRIKA BOR med man, två söner, två hundar,
en katt, kaniner, höns och en skock får i en villa
på landet. Det är ingen gård, men här finns
gott om mark att låna i området och fina förut-
sättningar för både djurhållning och jakt som
är makens stora intresse. 

Evans klingar inte särskilt svenskt, och det är
det inte heller. Ulrika träffade sin man Jim, som
är sydafrikan, under en resa i Indonesien där

Jim arbetade med ett byggprojekt. Ulrika är
intresserad av dykning och det var i det sam-
manhanget, bokstavligt talat, paret dök på
varandra. 

Ett par år senare jobbade Jim i Saudiarabien. 
– Jag hade påbörjat mina veterinärstudier

och på loven pendlade jag till Jim, berättar
Ulrika.

– Det var en spännande tid med mycket

REPORTAGE

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Säger man ambulerande veterinärpraktik tänker nog de flesta på någon som 
jobbar med lantbruksdjur eller hästar. Men det finns ett litet antal veterinärer
som gör hembesök till sällskapsdjur istället för att ha en klinik. En av dem är
Ulrika Evans Cederlund som driver Veterinärbilen i Knivsta, ett par mil från
Uppsala.

Att besiktiga valpar är en återkommande uppgift som passar bra att göra i hemmiljö. Hunduppfördaren Agneta Näslund tycker det är 
väldigt skönt att slippa åka iväg med valparna. 
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resande. En sommar ordnade jag praktik hos 
en veterinär från Nya Zeeland som jobbade i
Saudiarabien.  

Det låter som en lite annorlunda praktik -
plats?  

– Ja, det var det, på flera sätt. En av våra
kunder var t ex en shejk som hade ett privat
zoo. Behövde han en veterinär så skickade han
bara sin privatchaufför och hämtade oss. Hos
honom handlade det mest om olika kattdjur.

– Annars var det mycket galopphästar och en
och annan tävlingskamel som skulle behandlas.
Galoppsporten är stor i Saudiarabien och shej-
kerna lägger enorma summor på att äga fina
hästar, berättar Ulrika. 

ÖVRIG YRKESERFARENHET har Ulrika fått
genom att arbeta som distriktsveterinär i 
Västerbotten, Västmanland, Värmland och
Småland, och efter det en period på slakteriet i
Uppsala. Hon har även jobbat på några olika
smådjurskliniker i trakterna kring Stockholm
och Uppsala. Föräldraledighet och jobb som
”pappersveterinär” på Livsmedelsverket, där
Ulrika jobbade med import och export, avrun-
dade det anställda yrkeslivet innan hon startade
eget. 

Ulrika gillar att jobba både med stordjur och

smådjur, men när hon för ett och ett halvt år
sedan beslöt sig för att starta Veterinärbilen i
Knivsta var hon tvungen att välja inriktning.
Visst händer det att hon hjälper en och annan
hästägare, t ex om alla djur på en gård ska vac-
cineras, men annars hänvisar hon hästarna till
andra. 

Hur marknadsförde du din verksamhet i
starten? Var det lätt att få kunder?

– Jag annonserade i KnivstaNytt och på
Eniro. Jag är med i Knivsta Företagarförening
samt Rotary Knivsta. Det ger kontakter i kom-
munen som hjälper till att sprida kunskap om
min verksamhet, säger Ulrika. 

Kunder är det ingen brist på även om det
finns en liten gnagande oro om en överetable -
ring av veterinärtjänster inom de närmaste åren.
För dagen har Ulrika runt 350 namn, varav
flera hunduppfödare, i sitt kundregister och det
ringer två till tre nya kunder varje dag. De allra
flesta finns i Knivstaområdet, men det händer
att hon även åker till Uppsala eller Sigtuna
ibland. 

VETERINÄRTIDNINGEN FÖLJDE MED Ulrika på
en arbetsrunda. Alla besök var inbokade i god
tid och det blev en någorlunda typisk dag för
Veterinärbilen. 

REPORTAGE

Att vara ambulerande smådjursveterinär är inte speciellt lönsamt. Att ta betalt 
för all restid kan vara knepigt ibland.

Vanligtvis hänvisar Ulrika hästar till andra veterinärer,
men gäller det ”gårdsvaccination” slinker även hästen
med.
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– Just idag har jag inga katter, annars utgör
de nästan häften av patientunderlaget. Kattägare
är i allmänhet väldigt tacksamma över att få
hjälp hemma, kommenterar Ulrika, som repor-
tagedagen bokat in fyra hundbesök och en liten
häst som också slank med på listan. 

Det första stoppet är hos den lokala djur -
butiken. Affären drivs av två aktiva hundtjejer
som tillsammans äger ett knippe jaktlabradorer,
golden retriever och jaktspaniel. Det är dags för
några konsultationer och en rad vaccinationer. 

Medan Ulrika fixar med hundar och papper
kommer en kund in med en hund i sällskap.
Han är ny på orten och – visar det sig – är en
kollega som precis ska öppna en smådjursklinik
i Knivsta. Det blir lite prat om kundunderlag
och befintligt utbud av veterinärtjänster. Visit-
kort och fraser som ”samarbete är ju bäst”
utväxlas, men samtidigt inser alla att konkur-
rensen på orten hårdnar. 

– Den nisch jag har, att åka hem till patien-
terna, kommer säkert att efterfrågas även med
en nyetablering här. Jag är inte speciellt orolig
men ser man lite större än bara till min egen
verksamhet så är risken för överetablering i det
här veterinärtäta området stor, säger Ulrika.

EN DEL AV ULRIKAS fasta kunder är hundupp-
födare som hon har regelbunden kontakt med.
Det handlar om kennelinnehavare som har ett
par valpkullar om året och som uppskattar att
slippa transportera valparna till en klinik.

En av dem är Agneta Näslund som föder
upp jack russell terrier. Hon har två valpkullar
hemma varav en är leveransklar och ska besik -
tigas. 

– Tidigare åkte jag till en klinik i närheten,
men sedan jag fick höra talas om Veterinärbilen
anlitar jag Ulrika för sådana saker som går att
utföra hemma. Det är perfekt för mig. Speciellt
på vintern är det inte så kul att stoppa in en
valpkull i bilen och åka iväg, säger Agneta och
tillägger att det är så mycket lugnare för alla
parter att t ex besiktiga i hemmiljön.

Att det oftast är bra för djuren verkar helt
klart, men hur är det för veterinären att jobba
hemma hos olika människor?

– Det kräver självklart att man visar respekt
för dem man besöker och inte styr och ställer
för mycket. Samtidigt måste man förklara att
det t ex krävs en viss hygien, vad som kan 
slängas i hushållssoporna efter behandlingen
och liknande, säger Ulrika.

REPORTAGE

”Är du också veterinär?” I
den lokala djuraffären stöter
Ulrika på Kalle Wettervik
som är i färd med att öppna
en ny klinik i området.
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DE FLESTA AV ULRIKAS KUNDER bor på lands-
bygden. Hittills har hon inte stött på någon
riktigt dålig djurhållning, antagligen för att den
kategorin inte ringer till henne. Om hon möter

hundar eller katter som inte är välskötta hand-
lar det oftast om ren okunnighet.

– Det kan handla om allt från oväntade val-
par efter en tjuvparning till en alltför mager
katt, men i de fall jag stött på sådana saker har
djurägarna lyssnat på de råd de fått av mig,
kommenterar Ulrika som förutom de ”vanliga”
sjukresorna även får uppdrag från en förvaltare
till omyndigförklarade personer som har djur.
Hon hjälper också till att svara på frågor från
undrande djurägare på sajten veterinaren.nu.

Nästa tur går ut på landet till hund och en
häst. 

– Jag har ingen aning om hur de hittade mig,
men det är alltid kul att få nya kunder, säger
Ulrika när hon svänger in på gårdsplanen utan-
för ett litet stall i Östuna där en islandshäst och
en hund väntar på vaccinationer. Ett bra ”kom-
biuppdrag” som är snabbt avklarat.

På hemvägen får Ulrika summera sitt val att
bli ambulerande smådjursveterinär. Ska vi börja
med minussidan?

– Minus och minus, man ska tycka om att
köra bil. Det tar mycket tid att förflytta sig. Att
jobba som jag gör är inte speciellt lönsamt.
Prismässigt ligger jag i nivå med andra i områ-
det, men hur bilkörningen ska ersättas kan bli
lite godtyckligt ibland.

Plussidan?
– Ja, där är det mer. Friheten att styra sig

själv och jobba på ett sätt som jag kan stå för 
är viktigt för mig. Jag kan planera dagarna så 
att det blir en bra blandning av olika typer av
besök, det är inte alltid så många vaccinationer
som just den här dagen. Det händer att jag gör
akutbesök, men inte särskilt ofta. Sammanfatt-
ningsvis kan jag säga att jag aldrig har varit så
nöjd med att jobba som jag är nu, avslutar 
Ulrika.  ■

REPORTAGE

Snabba och tillförlitliga provsvar med hjälp av högklassig analysteknik

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

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

• Omfattande testmeny,  
hög analyskapacitet

• Mer än 25 års erfarenhet i branschen

• Snabba svar, öppen telefonservice 
och rimliga priser

• Över 1000 kunder i hela  
Skandinavien

Ulrika menar att hon aldrig har
varit så nöjd med jobbet som nu.
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➤

VETENSKAP

Denna artikel är den tredje och sista
i en serie om en enkätundersökning
som gjordes 2013 bland svenska
veterinärer om behandling av klinisk
mastit hos mjölkkor. I artikeln pre-
senteras variationer i behandlings-
rutiner mellan veterinärer beroende
på examensår, examensland, kön,
region där veterinären arbetar, antal
behandlade mastiter per månad
och vidareutbildning. 

INLEDNING
I tidigare artiklar i denna serie presen -
terades svar på frågor om tre specifika 
fall av klinisk mastit (8) och svar på all -
männa frågor om klinisk mastit (9) som
ställdes till svenska veterinärer i en enkät -
undersökning som genomfördes 2013.
Tonvikten på undersökningen låg på
hur veterinärerna använder antibiotika i
samband med klinisk mastit. Resultaten
jämfördes med en liknande enkätunder-
sökning från slutet av 1980-talet och
dagens behandlingsrekommendationer. 

Ett annat syfte med enkätundersök-
ningen var att undersöka om behand-
lingsrutinerna varierar mellan veterinä-
rer beroende på olika bakgrundsfaktorer
(Figur 1). I studier från andra länder har
man t ex sett att åsikter och rutiner för
smärtlindring kan variera beroende på
kön eller examensår (2, 4, 11). Även
andra faktorer som utbildningsland,
vidareutbildning, var i landet man arbe-
tar samt omfattning av nötkreatursprak-
tik skulle kunna påverka veterinärens
rutiner.  

I denna artikel presenteras därför

skillnader i behandlingsrutiner mellan
veterinärer beroende på examensår, exa-
mensland, kön, region där veterinären
arbetar, antal behandlade mastiter per
månad och om de vidareutbildats som
rådgivare inom Hälsopaket Mjölk
(HPM, Växa Sverige, Stockholm) eller
inte. En detaljerad redogörelse av studien
gavs i det examensarbete inom vilket
studien genomfördes (3). I artikeln
redovisas skillnader i behandlingsrutiner
som framkommit efter en mer ingående
statistisk bearbetning av materialet jäm-
fört med den som presenterades i exa-
mensarbetet.

MATERIAL OCH METODER

Urval av veterinärer och genomförande

av enkätundersökningen presenterades i
den första delen av artikelserien (8). I
enkäten ställdes allmänna frågor kring
hantering och behandling av klinisk
mastit. Frågorna avhandlade bakteriolo-
gisk diagnostik, antibiotikaanvändning,
övriga behandlingar och åtgärder, upp-
följning av fall samt kanaler för ny kun-
skap. I enkäten fick veterinärerna ange
något av de fyra alternativen alltid/näs-
tan alltid, ganska ofta, mindre ofta eller
sällan/aldrig som svar på flera av frågorna
inom de olika områdena. En detaljerad
beskrivning av frågorna finns i examens -
arbetet (3). 

Varje veterinär bakgrundsfaktor delades
in i två eller flera delar baserat på rele-
vans eller så att antalet veterinärer per

KARIN PERSSON WALLER, statsveterinär, adjungerad professor,
VANJA HÅRDEMARK, leg veterinär, 

ANN NYMAN, agronom, AgrD, epidemiolog och 
ANNA DUSE, leg veterinär*

FIGUR 1. Ett syfte med enkätundersökningen var att undersöka om behandlingsrutinerna
varierar mellan veterinärer beroende på bakgrundsfaktorer, t ex kön eller examensår. 

Enkätundersökning bland svenska veterinärer, del 3

Skillnader i mastitbehandlingsrutiner
beroende på veterinärens bakgrund
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del blev jämnt fördelat enligt följande:
examensår (före 2003 eller 2003 och
senare), examensland (Sverige eller annat
land), kön (man eller kvinna), region
(syd (Blekinge, Gotland, Halland,
Skåne, Småland, Västra Götaland), ost
(Stockholm, Södermanland, Uppland,
Västmanland, Örebro, Östergötland),
nord (övriga län) eller över regiongrän-
serna), antal behandlade mastiter per
månad (0–8 eller mer än 8) och vidare -
utbildning genom HPM (nej eller ja,
minst steg 1). Endast frågor som alla
veterinärer hade möjlighet att svara på
och där det var tillräckligt jämn sprid-
ning i svarsalternativen användes för att
jämföra svar inom olika grupper av vete-
rinärer. För att underlätta jämförelserna
delades veterinärernas svar på frågorna
in i färre kategorier vid behov. Vid svars -
alternativ som sällan/aldrig, mindre
ofta, ganska ofta eller alltid/nästan alltid
delades svaren in i färre kategorier för att
få så jämnt antal svar som möjligt per
kategori, t ex alltid/nästan alltid och mer
sällan. 

Skillnader mellan veterinärer på grund
av bakgrundsfaktorerna undersöktes för
de allmänna frågor om hantering och
behandling av klinisk mastit som ingick
i enkäten samt för den specifika frågan
”Sätter du in antibiotikabehandling direkt
vid besöket?” för fall A (exacerbativ
måttlig klinisk mastit), B (akut höggra-
dig klinisk mastit) och C (akut måttlig
klinisk mastit). För dessa frågor delades
veterinärernas svar in i två kategorier:
veterinärer som satte in någon form av
antibiotikabehandling direkt vid besöket
eller veterinärer som inte satte in anti -
biotikabehandling direkt vid besöket
(dvs de som avvaktade den bakteriolo-
giska undersökningen eller inte satte in
antibiotika alls). 

I examensarbetet (3) jämfördes till -
väga gångssätten för veterinärer med olika
bakgrund med hjälp av univariabla statis-
tiska analyser. För att få en mer nyanserad
bild av betydelsen av bakgrundsfaktorerna
undersöktes materialet även med hjälp
av multivariabel logistisk regression
(STATA 11, StataCorp, 2009. Stata 
Statistical Software: Release 11. College
Station, TX: StataCorp LP) där man kan
undersöka betydelsen av flera förklarande
faktorer samtidigt. Skillnader som gene-
rerade p-värden lägre än eller lika med
0,05 räknades som statistiskt signifikanta.
Endast resultat som var signifikanta pre-
senteras.  

RESULTAT OCH DISKUSSION

Som ses i Tabell 1 hade alla bakgrunds-
faktorer betydelse för minst en fråga
men examensår och HPM-utbildning
var de faktorer som påverkade flest svar
följt av kön, antal fall per månad, region
och examensland. 

Examensår 
Som ses i Tabell 2 sågs skillnader i svar
mellan veterinärer beroende på examens -
år för 14 av 30 frågor.  

Veterinärer med examensår 2003 och
senare var mer benägna att sätta in anti-
biotika direkt vid besöket oavsett typ 
av klinisk mastit än veterinärer med 
examensår före 2003. Enligt nuvarande
rekommendation (10) bör dock antibio-
tikabehandling i normalfallet bara sättas
in vid fall av akut klinisk mastit. Veteri-
närer med examensår 2003 och senare
använder oftare samma mängd antibio-
tika till alla kor och lokalbehandlar oftare
alla fyra juverdelar istället för bara den
affekterade juverdelen när lokalbehand-
ling är aktuell än veterinärer med exa-
mensår före 2003. För att få optimal

effekt av antibiotikabehandling är det
viktigt att varje ko får en korrekt dos i
förhållande till sin kroppsvikt. Använd-
ning av måttband för att mäta kons vikt
är ett enkelt och bra hjälpmedel för
detta (1). Vid lokalbehandling av klinisk
mastit till skillnad från lokalbehandling
vid sinläggning bör vanligen endast
affekterad juverdel behandlas. Det var
däremot vanligare att veterinärer som
examinerades före 2003, jämfört med
dem som examinerades efter 2003, på -
verkades av kunskap om tidigare infek-
tionsämnen i besättningen vid val av
antibiotikabehandling, vilket skulle
kunna vara ett resultat av att dessa 
veterinärer har längre tids kunskap om
besättningarna i sitt område.   

NSAID användes oftare av veterinärer
med senare examensår. Enligt Läkeme-
delsverkets sammanställning från 2009
(5) rekommenderas NSAID främst vid
höggradiga fall av klinisk mastit men en
senare studie från Nya Zeeland (6) tyder
på viss positiv effekt även vid måttlig kli-
nisk mastit. Resultaten i denna studie är
i linje med studier från t ex Nya Zeeland
(4), Storbritannien (2) och Skandinavien
(11) som visat att mer nyutexaminerade
veterinärer bedömer smärta som mer 
allvarlig vid olika sjukdomstillstånd 
och oftare ger smärtstillande preparat
jämfört med veterinärer med tidigare
examensår. Det var däremot vanligare
att veterinärer med examensår före 2003
använde kortison i samband med be -
handling av klinisk mastit och rekom-
menderade massage och värme. 

Resultaten tyder på att mer nyut -
examinerade veterinärer är sämre på att
följa upp mastitfall än veterinärer med
längre yrkeserfarenhet. Fler av de mer
nyutexaminerade veterinärerna svarade
att de sällan eller aldrig följde upp en

➤
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Tabell 1. ÖVERSIKT AV RESULTAT FRÅN MULTIVARIABEL STATISTISK ANALYS AV BETYDELSEN AV SEX BAKGRUNDSFAKTORER FÖR HUR VETERINÄRERNA SVARADE PÅ OLIKA

FRÅGOR INOM FEM OMRÅDEN I SAMBAND MED BEHANDLING AV KLINISK MASTIT.

Område Totalt 
antal 

frågor

Antal frågor där bakgrundsfaktorer hade en signifikant effekt 

Bakteriologisk diagnostik 3 0 0 1 1 1 1
Beslut om antibiotikaanvändning 8 5 0 2 1 1 5
Andra behandlingar och åtgärder 7 3 1 1 2 1 1
Uppföljning 4 3 0 0 0 1 1
Kunskapskällor 8 3 0 3 0 2 2

Examensår Examensland Kön Region Antal mastitfall/mån HPM1

1 Vidareutbildad genom Hälsopaket Mjölk.
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behandling t ex genom att studera cell-
talet vid efterföljande provmjölkningar.
Uppföljning av behandling är en viktig
del av juverhälsoarbetet. Det är möjligt
att veterinärer med längre erfarenhet i
större utsträckning arbetar med besätt-
ningsarbete där uppföljning av behand-
lingsresultat är en naturlig del. 

Vid inhämtande av ny kunskap kring
mastitbehandling skiljer sig veterinärer
med olika examensår åt på flera punkter.
En större andel av de mer nyutexamine-
rade angav information från Läkemedels -
verket och veterinärmedicinska böcker
som vanliga källor till information jäm-
fört med veterinärer som tagit examen

tidigare. Av de mer nyutexaminerade
veterinärerna var det också en större
andel som angav kolleger som en vanlig
källa till kunskap. Det förefaller logiskt
att mer erfarna kolleger är en källa till
kunskap för de oerfarna veterinärerna. 

Examensland
För bara en av frågorna, användning av
NSAID, sågs skillnader mellan veterinä-
rer examinerade i Sverige jämfört med i
utlandet. Bland veterinärer med utlands -
examen angav 94 procent att man
behandlar med NSAID alltid eller näs-
tan alltid jämfört med 67 procent av
veterinärer som tagit examen i Sverige.

Orsaken till skillnaden är inte känd men
kan tyda på att rekommendationerna
rörande användning av NSAID vid kli-
nisk mastit varit mer restriktiva i Sverige
än i andra länder. Av dem med utländsk
utbildning hade drygt hälften studerat 
i Danmark. Vi känner inte till någon
studie som gjort motsvarande jämförelse
men i en skandinavisk studie kring atti-
tyder till användning av smärtstillande
medel till nötkreatur sågs ingen skillnad
mellan veterinärer från de tre skandina-
viska länderna (11). 

Kön
Som framgår i Tabell 3 sågs skillnader
mellan veterinärer beroende på kön i
totalt sju av frågorna.

Resultaten visar att manliga veterinä-
rer oftare än kvinnliga bara odlar på eget
laboratorium. Att endast odla på eget
labb innebär begränsningar eftersom det i
sådana labb oftast inte är möjligt att göra
detaljerade undersökningar på species -
nivå. Det är också sannolikt att arbetet
på eget labb inte är lika kvalitetssäkrat
som på ett externt laboratorium. 

Manliga veterinärer påverkas mer av
kunskap om tidigare infektionsämnen
vid val av antibiotikabehandling och 
an vänder oftare en kombination av all-
män och lokal antibiotikabehandling än
kvinnliga veterinärer (Figur 2). Kunskap
om vanligt förekommande infektions -
ämnen kan i många, men inte alla, fall
vara till hjälp vid behandlingsbeslut. I
det svenska policydokumentet är rekom-
mendationen att framför allt använda
sig av parenteral antibiotikabehandling
utom i vissa fall där kombination eller
enbart lokalbehandling kan komma ifråga
(10). 

Kvinnliga veterinärer visade sig vara
mer benägna att använda NSAID än
manliga vilket är i linje med studier från
Nya Zeeland och Storbritannien kring
bedömning av smärta och användning
av smärtstillande medel (2, 4). I en lik-
nande enkätstudie bland skandinaviska
veterinärer fann man dock inte samma
starka samband mellan attityder kring
smärta och smärtlindring och kön även
om tendenser till skillnader fanns (11). 

Användning av kanaler för ny kun-
skap om mastitbehandling varierade
mellan könen. Det var vanligare att män
angav information från läkemedelsföre- ➤
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Tabell 3. SVAR PÅ ENKÄTFRÅGOR OM KLINISK MASTIT DÄR ANDELEN (%) SVARANDE VETERINÄRER SKILJDE

SIG SIGNIFIKANT BEROENDE PÅ KÖN.

Svar på enkätfrågor Kön

Kvinna Man

Odlar mjölkprov endast på eget labb (hellre än andra alternativ) 26 43
Val av antibiotikabehandling påverkas av kunskap om tidigare 
infektionsämnen i besättningen ganska ofta/alltid/nästan alltid 
(hellre än mer sällan) 62 86
Använder enbart allmänbehandling av antibiotika (hellre än kombination 
allmän/lokal) 78 67
Använder NSAID alltid/nästan alltid (hellre än mer sällan) 79 48
Tillägnar sig ofta information om mastitbehandling från läkemedelsföretag 40 63
Tillägnar sig ofta information om mastitbehandling från SVS riktlinjer 83 67
Tillägnar sig ofta information om mastitbehandling från vetenskapliga artiklar 18 31

Tabell 2. SVAR PÅ ENKÄTFRÅGOR OM KLINISK MASTIT DÄR ANDELEN (%) SVARANDE VETERINÄRER SKILJDE

SIG SIGNIFIKANT BEROENDE PÅ EXAMENSÅR.

Svar på enkätfrågor Examensår

<2003 ≥2003

Sätter in antibiotikabehandling direkt vid fall Aa 24 50
Sätter in antibiotikabehandling direkt vid fall Ca 59 72
Val av antibiotikabehandling påverkas av kunskap om tidigare 
infektionsämnen i besättningen ganska ofta/alltid/nästan alltid 
(hellre än mer sällan) 88 49
Samma mängd antibiotika ges till alla kor 8 22
Vid lokalbehandling med antibiotika behandlas alla fyra juverdelarna 2 8
Behandlar med kortison mindre ofta (hellre än mer sällan) 17 5
Rekommenderar massage och värme alltid/nästan alltid/ganska ofta 
(hellre än mer sällan) 66 46
Behandlar med NSAID alltid/nästan alltid (hellre än mer sällan) 56 88
Följer upp behandlingsresultat via celltal alltid/nästan alltid/ganska ofta 
(hellre än mer sällan) 74 37
Följer upp behandlingsresultat genom nytt mjölkprov ganska ofta/
mindre ofta (hellre än mer sällan) 69 45
Följer upp behandlingsresultat genom att ta reda på information om 
utslagning/överlevnad ganska ofta (hellre än mer sällan) 34 20
Tillägnar sig ofta information om mastitbehandling från Läkemedelsverket 28 41
Tillägnar sig ofta information om mastitbehandling från kolleger 72 89
Tillägnar sig ofta information om mastitbehandling från veterinär-
medicinska böcker 4 11

a Fall A = exacerbativ måttlig klinisk mastit, fall C = akut måttlig klinisk mastit
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tag och vetenskapliga artiklar som vanlig
kunskapskälla medan kvinnor oftare
angav SVS riktlinjer för antibiotikaan-
vändning. 

Region
För fyra frågor påverkades svaren av vil-
ken region veterinären arbetar i.

Veterinärer verksamma i södra Sverige
var mindre benägna att testa stafylo-
kocker för penicillinasproduktion. Sanno -
likheten att man alltid eller nästan alltid
testar stafylokocker för penicillinaspro-
duktion var högre bland veterinärer från
den norra jämfört med den södra regio-
nen (86 % vs 63 %). För att minska ris-
ken för onödig antibiotikaanvändning
och spridning av penicillinasproduce-
rande stafylokocker är det viktigt att 
alltid undersöka penicillinasproduktion
vid växt av stafylokocker.

Veterinärer i region syd satte oftare in
antibiotikabehandling direkt vid fall A
(exacerbativ måttlig klinisk mastit) än
veterinärer i region ost (46 % vs 20 %).
Sådan behandling är inte enligt rekom-
mendation eftersom exacerbativ klinisk
mastit har dålig prognos med låg sanno-

likhet att få effekt av antibiotikabehand-
ling (10) (Figur 3). 

Veterinärer i södra Sverige använder
kortison oftare och rekommenderar täta
urmjölkningar mer sällan än veterinärer

från andra delar av landet. Totalt sett var
det dock ovanligt att använda kortison
men veterinärer från region syd svarade
oftare än veterinärer i region nord att de
behandlar med kortison ”mindre ofta”
hellre än sällan/aldrig (16 % vs 6 %).
Bevisen för effekt av kortison i samband
med mastit är bristfälliga. När antiin-
flammatorisk effekt eftersträvas vid 
klinisk mastit rekommenderas istället
NSAID (Läkemedelsverket, 2012). Gene-
rellt var det vanligt att veterinärerna 
svarade att de alltid eller nästan alltid
rekommenderar täta urmjölkningar. Det
var dock vanligare att veterinärer från
södra delen av landet angav att de mer
sällan rekommenderar täta urmjölk -
ningar jämfört med veterinärer från re -
gion nord och ost (44 %, 20 % vs 19 %).
Enligt beprövad erfarenhet rekommen-
deras extra urmjölkningar i samband med
klinisk mastit. Den vetenskapliga evi-
densen för dess effekt är dock begränsad.

Antal behandlade mastiter per
månad 
Tabell 4 visar att det sågs skillnader 
mellan veterinärer beroende på antal 
be handlade mastiter per månad i sex av
frågorna.

Veterinärer som behandlar färre än
nio fall per månad undersöker peni -
cillinasproduktion oftare än de som
behandlar fler fall. Orsaken till denna

➤
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FIGUR 2. Manliga veterinärer påverkas mer av kunskap om tidigare infektionsämnen vid
val av antibiotikabehandling och använder oftare en kombination av allmän och lokal 
antibiotikabehandling än kvinnliga veterinärer. 

FIGUR 3. Vid exacerbativ måttlig klinisk mastit är antibiotikabehandling inte enligt rekom-
mendation eftersom mastiten har dålig prognos med låg sannolikhet att få effekt av 
antibiotika. 
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skillnad är inte känd. Det är möjligt 
att veterinärer som behandlar många
mastitfall arbetar i stora besättningar
och kontrollerar resistensläget i dessa
regelbundet och därför inte anser det
vara indicerat att alltid kontrollera peni-
cillinasstatus eller av andra skäl anser 
sig ha kännedom om penicillinasstatus.
För att snabbt upptäcka en eventuell
introduktion av penicillinasbildande sta-
fylokocker i besättningen är dock rekom -
mendationen att alltid kontrollera före-
komst av denna resistensform.   

Veterinärer som behandlar fler fall av
mastit per månad angav i högre
utsträckning att de påverkas av informa-
tion om tidigare infektionsämnen i

besättningen. Sådan information kan
vara en god hjälp vid bedömning av val
av antibiotikabehandling eftersom juver-
hälsoproblem i många, men inte i alla,
besättningar orsakas av smittsamma
juverpatogener. 

Varför veterinärer som behandlar färre
än nio fall per månad anger att man
oftare rekommenderar täta urmjölk-
ningar jämfört med veterinärer som be -
handlar fler fall är oklart. Även om den
vetenskapliga evidensen för effekten av
täta urmjölkningar vid mastitbehand-
ling är liten kvarstår rekommendationen
att kor med kliniska mastiter bör mjöl-
kas ur mer frekvent i det nordiska poli-
cy dokumentet rörande behandling av

mastit baserat på empirisk erfarenhet
(7).

Veterinärer som behandlar många fall
av mastit följer oftare upp behandlings-
resultatet med hjälp av celltal. Det kan
tyda på att dessa veterinärer oftare job-
bar med besättningsproblematik i stora
besättningar där sådan information är
en viktig del av arbetet.  

En större andel av veterinärerna som
behandlar nio eller fler mastitfall per
månad tillägnar sig information genom
veterinärmedicinska tidskrifter och
vetenskapliga artiklar jämfört med dem
som behandlar färre fall. Orsaken till
skillnaden är inte känd.

Vidareutbildning genom HPM 
Som framgår i Tabell 5 sågs skillnader
mellan veterinärer beroende på om de
vidareutbildats som rådgivare till HPM
eller inte i tio av frågorna.

HPM-utbildade veterinärer odlar 
mer sällan enbart på eget labora to rium
jämfört med veterinärer utan HPM-
utbildning. Det är möjligt att vidareut-
bildningen lett till en större förståelse för
behovet av fullständig typning av bakte-
rier (Figur 4). 

Det var mindre vanligt att HPM-vete-
rinärer satte in antibiotikabehandling
direkt vid besöket vid både fall A och fall
C. Enligt nuvarande rekommendation
(10) bör antibiotikabehandling i nor mal -
fallet endast sättas in vid akut klinisk
mastit (fall C). Exacerbativ klinisk
mastit (fall A) har däremot dålig prog -
nos varför det inte är indicerat att
använda antibiotika. Det var vanligare
att HPM-veterinärer varierar antibio -
tikabehandlingen från fall till fall och 
att de påverkas av kunskap om tidigare
infektionsämnen i besättningen vilket i
båda fallen är enligt rekommendation.
HPM-veterinärerna kombinerar dess -
utom oftare lokal och allmänbehandling
av antibiotika. I de svenska riktlinjerna
är rekommendationen att vanligen
använda enbart parenteral antibiotika-
behandling men i vissa fall rekommen-
deras kombinationsbehandling (10).
Det är troligt att HPM-utbildade veteri-
närer till större del anammat ett mer an -
passningsbart administrationssätt genom
sin vidareutbildning. Dessa veterinärer
använder också oxytocin oftare än vete-
rinärer utan HPM-utbildning. Enligt

VETENSKAP

Tabell 4. SVAR PÅ ENKÄTFRÅGOR OM KLINISK MASTIT DÄR ANDELEN (%) SVARANDE VETERINÄRER SKILJDE

SIG SIGNIFIKANT ÅT BEROENDE PÅ ANTAL MASTITBEHANDLINGAR PER MÅNAD.

Svar på enkätfrågor Antal behandlingar

1–8 >8

Testar stafylokocker för penicillinasproduktion alltid/nästan alltid 
(hellre än mer sällan) 81 62
Val av antibiotikabehandling påverkas av kunskap om tidigare 
infektionsämnen i besättningen ganska ofta/alltid/nästan alltid 
(hellre än mer sällan) 62 76
Rekommenderar täta urmjölkningar alltid/nästan alltid (hellre än 
mer sällan) 77 59
Följer upp behandlingsresultat via celltal 
alltid/nästan alltid/ganska ofta/mindre ofta (hellre än mer sällan) 48 63
Tillägnar sig information om mastitbehandling från veterinär-
medicinska tidskrifter 46 59
Tillägnar sig information om mastitbehandling från vetenskapliga 
artiklar 16 29

Tabell 5. SVAR PÅ ENKÄTFRÅGOR OM KLINISK MASTIT DÄR ANDELEN (%) SVARANDE VETERINÄRER SKILJDE

SIG SIGNIFIKANT ÅT BEROENDE PÅ OM VETERINÄREN VAR UTBILDAD SOM RÅDGIVARE FÖR HÄLSOPAKET

MJÖLK (HPM) ELLER INTE.

Svar på enkätfrågor HPM-utbildad

Ja Nej

Odlar mjölkprov endast på eget labb (hellre än andra alternativ) 20 35
Sätter in antibiotikabehandling direkt vid fall Aa 23 42
Sätter in antibiotikabehandling direkt vid fall Ca 55 70
Varierar antibiotikabehandlingen från fall till fall 
alltid/nästan alltid/ganska ofta (hellre än mer sällan) 68 49
Val av antibiotikabehandling påverkas av kunskap om tidigare infektions-
ämnen i besättningen alltid/nästan alltid/ganska ofta (hellre än mer sällan) 85 61
Använder enbart allmänbehandling av antibiotika (hellre än kombination 
allmän/lokal) 64 78
Använder oxytocin alltid/nästan alltid/ganska ofta/mindre ofta (hellre 
än mer sällan) 88 72
Följer upp behandlingsresultat via celltal alltid/nästan alltid/ganska ofta/
mindre ofta (hellre än mer sällan) 75 46
Tillägnar sig information om mastitbehandling från kurser och konferenser 86 61
Tillägnar sig information om mastitbehandling från vetenskapliga artiklar 34 16

a Fall A = exacerbativ måttlig klinisk mastit, fall C = akut måttlig klinisk mastit
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dagens riktlinjer kan oxytocin användas
vid behov, vilket främst är baserat på
empirisk erfarenhet (7). 

Veterinärer med HPM-utbildning föl-
jer oftare upp behandlingsresultatet via
celltal och tillägnar sig oftare informa-
tion om mastitbehandling från kurser,
konferenser och vetenskapliga artiklar.
Eftersom dessa veterinärer fått vidareut-
bildning om hur man bäst bör gå tillväga
vid juverhälsoproblem är det logiskt att
de är mer medvetna om betydelsen av
att följa upp behandlingsresultatet och
mer aktivt söker ny information på olika
sätt. 

KONKLUSION

I flera fall påverkades veterinärernas svar
av de undersökta bakgrundsfaktorerna.
Examensår och vidareutbildning var de
faktorer som påverkade svaren mest följt
av kön, antal fall per månad, region och
examensland. De frågor som påverkades
av flest bakgrundsfaktorer var om val 
av antibiotikabehandling påverkas av
kunskap om tidigare infektionsämnen,
användning av NSAID samt uppfölj-
ning av behandlingsresultat med hjälp
av celltal. De statistiska samband som
sågs i denna studie förklarade dock
endast en liten del (2–22%) av variatio-
nen i svaren. Det vore därför intressant
att studera vilka andra faktorer som
påverkar veterinärerna i deras val av
behandlingsstrategi vid klinisk mastit.

SUMMARY
Survey among Swedish veterinarians
– differences in mastitis treatment 
routines depending on certain back-
ground factors
To investigate current treatment routi-
nes including bacteriological diagnostics
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, the third paper, differen-
ces in treatment routines between veteri-
narians depending on year of veterinary
degree, country of veterinary education,
gender, region where the veterinarian
works, number of treated mastitis cases

per month, and post-graduate training
were investigated using multi-variable
logistic regression models. 

Year of veterinary degree and post-
graduate training were the factors in -
fluencing most questions followed by
gender, number of cases per month,
region and country of education. Ques-
tions affected by most factors were if
antimicrobial treatment is affected by
knowledge on earlier udder pathogens
in the herd, use of NSAID and follow-
up of treatment using milk somatic cell
count. The associations found only ex -
plained a small proportion of the varia-
tion in answers to the questions. Thus,
further studies on factors influencing
veterinarians in their treatment of clini-
cal mastitis are warranted. 
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FIGUR 4. HPM-utbildade veterinärer odlar mer sällan enbart på eget laboratorium jämfört
med veterinärer utan HPM-utbildning.
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I en tidigare artikel i Svensk Veteri-
närtidning (SVT 6/15) redogjordes
för de biverkningar hos häst, nöt,
får och gris som rapporterats till
Läkemedelsverket under 2014. 
Följande artikel redovisar biverk-
ningarna som anmäldes för hund
under 2014.

VACCINATIONSBIVERKNINGAR
Av de biverkningsrapporter som anmäl-
des för hund under 2014 rör de flesta
vaccinationsbiverkningar (grupp QJ).
De basvacciner som finns för hund
inkluderar vacciner mot valpsjuka,
smittsam leverinflammation (HCC) och
parvovirusinfektion. Till detta kommer
vacciner mot kennelhosta (vaccin som
innehåller hundparainfluensavirus och
Bordetella bronchiseptica), rabies, borre -
lios, herpesvirusinfektion, leptospiros
och leishmania. I Tabell 1 ges en översikt
av de rapporterade vaccinationsbiverk-
ningarna. Alla vaccinerna utom Nobivac
KC vet ges subkutant. Nobivac KC vet
ges intranasalt.

När det gäller Nobivac DHPPi vet,
Nobivac Rabies vet, Nobivac Pi vet,
Nobivac DHP vet och Nobivac Lepto
vet reagerade de flesta hundarna med
överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska
reaktioner). De vanligaste symtomen var
att hundarna en kort tid efter vaccina-
tionerna (15 minuter – 1,5 timme) svull-
 nade upp kring nosen och runt ögonen
och på öronen. Ibland sågs även blekhet,
klåda, urtikaria, kräkningar och neuro-
logiska symtom (ataxi, kramper). I några
fall sågs livshotande reaktioner med bleka
slemhinnor och nedsatt medvetande
(anafylaktisk chock), där intensivbe-
handling gavs med vätska, adrenalin och
kortison. I ett par fall sågs lokala reak-
tioner på injektionsplatserna. Det gäller
även CaniLeich.

Även för Eurican DHPPI2 vet reage-
rade de flesta hundarna med överkäns-
lighetsreaktioner. Karakteristiskt för de
reaktioner som Eurican DHPPI2 vet gav
var att hundarna visade en snabbt upp-
trädande anafylaxi med svag puls och
bleka slemhinnor och att de sedan åter-
hämtade sig snabbt. Detta är ett biverk-
ningsmönster som återkommande rap-
por terats hos hundar som vaccinerats
med detta vaccin. Det är inte känt varför
just Eurican DHPPI2 vet är benäget att
ge denna typ av överkänslighetsreaktioner.

De anafylaktiska reaktionerna fram-
kallas av att antigenet (dvs någon vac-
cinkomponent) interagerar med IgE-
antikroppar bundna till mastceller och
basofila granulocyter. Detta leder till en
degranulering av cellerna med frisätt-
ning av histamin och andra vasoaktiva
aminer, som i sin tur initierar produk-
tion av inflammatoriska mediatorer och
cytokiner. Hos hund ses reaktioner

främst i huden (angioödem). Den allvar-
ligaste effekten är en anafylaktisk chock,
som karakteriseras av en kardiovaskulär
kollaps med allmän vasodilatation och
symtom såsom sänkt blodtryck, bleka
slemhinnor, bradykardi och svag puls. 

Det framgår av Tabell 1 att incidensen
biverkningar för Nobivac DHPPi vet,
Eurican DHPPI2 vet, Nobivac Rabies vet
och Nobivac Pi vet var respektive 1,7,
4,0, 1,4 och 0,2 rapporter per 10 000
sålda vaccindoser. Man brukar dela in
biverkningar utifrån frekvens i fem
grupper: mycket vanliga >1/10, vanliga
1/10–1/100, mindre vanliga 1/100–1/
1 000, ovanliga 1/1 000–1/10 000 och
mycket ovanliga <1/10 000. 

Det innebär att biverkningsinciden-
sen för de rapporterade vaccinerna finns
inom frekvenskategorierna ”ovanliga”
eller ”mycket ovanliga”. 

Det finns ett brett spektrum av hund-
raser med i rapporteringen och oftast

Läkemedelsbiverkningar hos djur 2014, del 2

Biverkningar rapporterade hos hund

➤
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FIGUR 1. Chihuahua är den hundras som har flest biverkningsrapporter efter vaccination.
Låg kroppsvikt är en predisponerande faktor för vaccinationsbiverkningar.
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finns det endast en rapport för respek -
tive ras. De hundraser för vilka biverk-
ningar rapporterats hos två eller flera
hundar är: chihuahua – sju rapporter,
bichon frisé, dvärgpudel, labrador retrie -
ver och golden retriever – tre rapporter

vardera samt mops och boxer – två rap-
porter vardera. För blandrashundar finns
elva rapporter. Sammanställningen visar
att små hundraser är överrepresenterade
och detta har även varit fallet för tidi gare
års rapporteringar i Sverige. Undersök-

ningar från England och USA visar även
klart att låg kroppsvikt är en predispo-
nerande faktor för vaccinationsbiverk-
ningar (Figur 1). Det kan dessutom fin-
nas en genetisk predisposition hos en del
hundraser såsom chihuahua. 

➤
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Tabell 1. ÖVERSIKT AV VACCINATIONSBIVERKNINGAR HOS HUND UNDER 2014.

Preparat Antal Incidens Symtom
rapporter

Nobivac DHPPi vet 33

Eurican DHPPI2 vet 7

Nobivac Rabies vet 5

Nobivac Pi vet 2

Nobivac DHPPi vet + 2
Nobivac Rabies vet

Nobivac DHP vet + 2
Nobivac KC vet

Nobivac DHP vet 1

Nobivac Parvo live vet 1

Nobivac Pi vet + 1 
Nobivac DHP vet

Nobivac Pi vet + 1
Nobivac Rabies vet

Nobivac DHPPi vet + 1
Nobivac Lepto vet

Nobivac DHPPi vet + 1 
Nobivac Rabies vet + 
Nobivac Lepto vet

CaniLeich 1

Eurican Herpes 205 1

Nobivac KC vet 11

Trilyme 28

Hos de flesta hundarna sågs svullnad i huvudet, ibland med nedsatt allmäntillstånd, urtikaria
över delar av kroppen, klåda och kräkningar. I några fall sågs neurologiska symtom. I ett par
fall erhölls reaktioner på injektionsstället. En hund fick en livshotande reaktion (anafylaktisk
chock) med nedsatt medvetande och bleka slemhinnor. Hos en hund sågs ömhet i lederna.
Fyra blandrasvalpar (dvärgpinscher/chihuahua) fick kramper 1–2 veckor efter vaccinationerna.

Hos fyra hundar sågs anafylaxi/kollaps med hypotension och bleka slemhinnor. De återhäm-
tade sig snabbt. En hund kräktes direkt och fick därefter röda och svullna öron samt klåda 
vid nosen. En hund blev svullen i ansiktet. En hund blev 3–4 timmar efter injektionen trött,
gnällig och ovillig att röra sig.

Två hundar blev svullna i huvudet. Två hundar fick reaktioner på injektionsställena. En hund
blev hängig dagen efter vaccinationen.

En hund fick en anafylaktisk chock med svag puls, kräkningar och bradykardi. Hos en hund
sågs svullnad och klåda runt ögonen och en purulent konjunktivit.

Båda hundarna fick lokala reaktioner på injektionsställena. Den ena fick även feber och ett
nedsatt allmäntillstånd.

En hund fick en anafylaktisk chock med bleka slemhinnor och svag puls. En hund reagerade
med kräkningar och trötthet.

Efter två timmar sågs svullnad i nosen och runt ögonen.

Valpen (8 veckor) fick en vecka efter vaccinationen 41°C och kräkningar och dog. Obduktion
visade parvovirusenterit. Infektionen bör ha inträffat innan vaccinationen hunnit ge immunitet.

Hunden blev efter en timme svullen runt ögonen och fick konjunktivit.

Hunden reagerade efter en stund med kräkning och den fick klåda över delar av kroppen.

Hunden fick diarré och sedan en svullnad på injektionsstället som utvecklades till en böld.

Hunden fick diarré och blev dagen därpå trött och anorektisk.

Hunden reagerade med smärta på injektionsplatsen och fick därefter under en dag nedsatt
rörlighet i bakkroppen.

En tik som vaccinerats enligt anvisningarna födde två underviktiga valpar som dog inom 1–3
dagar efter födseln.

Hos de flesta hundarna sågs nysningar, snörvlingar och hosta. Hos en hund sågs polyartrit med
hög feber. Hos tre hundar gavs vaccinet av misstag subkutant i stället för nasalt. Den ena fick
en anafylaktisk reaktion och dog. Den andra fick en svullnad på injektionsstället och tecken
på en allergisk reaktion med gastrointestinal påverkan som krävde behandling. Den tredje fick
ett nedsatt allmäntillstånd och svullnad på injektionsstället. Den var efter två dagar besvärsfri. 

Hos de flesta hundarna sågs på injektionsställena lokala reaktioner i form av svullnader, från
ett par cm i diameter upp till cirka 15 cm i diameter. Åtta hundar reagerade med nedsatt all-
mäntillstånd samt ömhet och stelhet i kroppen.

1,7 rapporter 
per 10 000 sålda

vaccindoser

4,0 rapporter 
per 10 000 sålda

vaccindoser

1,4 rapporter 
per 10 000 sålda

vaccindoser

0,2 rapporter 
per 10 000 sålda

vaccindoser

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,3 rapporter 
per 10 000 sålda

vaccindoser

1,2 rapporter 
per 100 sålda
vaccindoser
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När det gäller hundarnas ålder hand-
lar de flesta rapporterna om valpar upp
till ca tre månaders ålder följt av ett år
gamla hundar. Detta kan relateras till de
vaccineringsscheman som främst tilläm-
pas för hund, med grundvaccineringar
vid tolv veckors och eventuellt även vid
åtta veckors ålder samt vid ett års ålder.
Biverkningsrapporterna rörde ungefär
lika många tikar som hanhundar.

Pinscherreaktioner
En rapport rör en kull om sex stycken
åtta veckor gamla blandrasvalpar (dvärg-
pinscher/chihuahua) som vaccinerades
med Nobivac DHPPi vet. Tre av valparna
reagerade med ataxi, skakningar och
kramper en till två veckor efter vaccina-
tionerna. Två av valparna återhämtade
sig medan en avlivades. Ytterligare en valp
i samma kull reagerade med kramper tre
dagar efter den vaccination som gjordes
vid tolv veckors ålder. Även den valpen
avlivades. Det är möjligt att detta kan
vara ”pinscherreaktioner”. De ses hos
(mellan)pinschrar och dvärgpinschrar
som vaccineras med ett vaccin där det
finns en valpsjukekomponent med i vac-
cinet. Symtomen består av beteendeför-
ändringar och neurologiska rörelsesym-
tom som debuterar en till två veckor
efter vaccinationerna. Reaktionerna fram  -
kallas troligen av en vaccinär encefalit.

Andra biverkningar
En valp (8 veckor) som vaccinerades
med Nobivac Parvo live vet blev efter en
vecka trött, fick feber (41°C) och kräk-
tes. Tillståndet försämrades och hunden
dog samma kväll. Obduktion visade
parvovirusenterit. Infektionen bör ha
inträffat innan vaccinationen hunnit ge
immunitet.

Vad gäller Eurican Herpes 205 så vac-
cineras tikar mot hundens herpesvirus
antingen en gång tidigt och en gång sent
under dräktigheten eller en gång under
löp och en gång sent under dräktigheten
och antikroppar förs sedan över till de
nyfödda valparna via kolostrum. För
detta vaccin finns en rapport där det
meddelas att en tik som vaccinerades
enligt anvisningarna födde två undervik-
tiga valpar som dog inom en till tre
dagar efter födseln. Det går inte att
avgöra om vaccinationen haft någon
betydelse i detta fall.

För Nobivac KC vet, som administre-
ras intranasalt och som innehåller levande
hundparainfluensavirus och levande
Bor detella bronchiseptica, sågs i de flesta
fallen biverkningar såsom nysningar,
snörvlingar och hosta (Tabell 1). De
rapporterade biverkningarna var som
regel relativt lindriga. I en del fall var
dock symtomen mer allvarliga och
biverkningsförloppen utdragna. Det
anges i FASS Vet och i produktresumén
för Nobivac KC vet att biverkningar
från de övre luftvägarna i form av hosta,
nysningar och rosslingar kan förekomma.
Hos en hund sågs en polyartrit med hög
feber. Det finns tre rapporter där hundar
av misstag injicerades subkutant med
Nobivac KC vet. En av dessa hundar (en
chihuahua) blev efter ett par timmar
mycket trött, kräktes, fick diarré, blev
medvetslös och dog innan den kom in
till kliniken. En annan av hundarna (en
chihuahua) blev en timme efter injek -
tionen mycket hängig och kräktes flera
gånger och den fick en röd ömmande
svullnad i nacken. Efter två dagar fick
hunden slemmig, blodig avföring. 
Hunden behandlades med bland annat
Ringeracetat, Andapsin (sukralfat) och
antibiotika och den blev långsamt åter-
ställd. Den tredje hunden (en dvärg -
pudel) fick efter några timmar nedsatt
allmäntillstånd och blev öm på injek-

tionsstället. Två dagar efter injektionen
var den helt besvärsfri. Liksom tidigare
år har biverkningar för Nobivac KC vet
under 2014 års rapportering anmälts
enbart för vuxna hundar (medelåldern
var 5,5 år), vilket kan antas bero på att
det huvudsakligen är vuxna hundar som
ges detta vaccin. Incidensen var 4,3 rap-
porter per 10 000 sålda vaccindoser (dvs
inom frekvenskategorin ”ovanliga bi -
verk ningar”).

Högre biverkningsfrekvens för 
Trilyme
För Trilyme, som är ett vaccin mot bor-
relios, finns under året 28 biverknings-
rapporter som främst rör lokala reaktio-
ner på injektionsplasterna. Reaktionerna
beskrivs som svullnader av varierande
storlek, från ett par centimeter i diame-
ter upp till ca 15 centimeter i diameter.
De är inte ömma och de tycks inte 
nämn värt besvära hundarna. Det anges i
biverkningstexterna i FASS Vet och pro-
duktresumén för Trilyme att det på
injektionsställena kan förekomma över-
gående svullnader upp till 15 cm i dia-
meter. Förutom rapporter om lokala
reaktioner på injektionsplatserna finns
det åtta meddelanden för hundar som
vaccinerades med Trilyme och som rea-
gerade med nedsatt allmäntillstånd
(trötthet, slöhet) samt ömhet och stelhet ➤

VETENSKAP

FIGUR 2. Det finns åtta meddelanden för hundar som vaccinerades med Trilyme som 
reagerade med trötthet och slöhet liksom ömhet och stelhet i kroppen.
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i kroppen (Figur 2). Rapporteringen för
Trilyme innefattar både dvärghundar
och större hundraser och, så när som på
en hund (3,5 månader), enbart vuxna
hundar (medelåldern var 4,6 år). Inci-
densen var 1,2 rapporter per 100 sålda
vaccindoser (vilket är detsamma som
120 rapporter per 10 000 sålda vaccin-
doser). Biverkningsincidensen för Tri -
lyme ligger således inom frekvenskate-
gorin ”vanliga biverkningar”, vilket är
betydligt högre än för de övriga vacci-
nerna.

Sämre effekt vid immunsuppression
I en rapport meddelas att en hund
(labrador retriever, 8 år) dog på grund av
misstänkt HCC. Diagnosen verifierades
vid obduktion, där histopatologi och
immunhistokemi visade kännetecken
som är patognomiska för HCC. Hun-
den hade cirka tre år och tre månader
före insjuknandet vaccinerats med
Nobivac DHPPi vet. En av vaccinkom-
ponenterna i Nobivac DHPPi vet är
levande CAV-2 (canine adenovirus type
2), som ger korsimmunitet mot CAV-1
(canine adenovirus type 1) som orsakar
HCC. För skydd mot HCC rekommen-
deras revaccination med två till tre års
intervall. Efter vaccination med CAV-2
mot HCC kan dock flertalet individer
förväntas ha ett betydligt längre immu-
nologiskt skydd. Det gäller även för de
andra två basvaccinerna till hund, näm-
ligen vaccin mot hundens valpsjukevirus
(canine distemper virus, CDV) och
hundens parvovirus (canine parvovirus
type 2, CPV-2). Enstaka individer kan
emellertid ha ett bristande skydd som 
en följd av den variation i immunsvar
som normalt finns i en djurpopulation.
Immunsuppression orsakad av stress,
undernäring, infektion eller parasitin -
vasion kan också ge bristande skydds -
effekt. Andra möjliga orsaker till otill-
räcklig skyddseffekt är felaktig förvaring,
hantering eller dosering av vaccinet eller
att vaccinet är sådant att det inte ger ett
tillräckligt immunsvar (1, 2, 3).

ANTIPARASITÄRA MEDEL
Pyretroider
Inom gruppen antiparasitära medel
finns elva biverkningsrapporter för hun-
dar som reagerat på Scalibor vet hals-
band, som innehåller pyretroiden delta-

metrin som aktiv substans. De negativa
reaktioner som rapporterats var främst
neurologiska biverkningar som ataxi,
skakningar, stelhet och kramper samt
beteendeförändringar som hyperaktivi-
tet och aggressivitet. Symtomen upp-
trädde från ett par timmar till någon
vecka efter att halsbandet applicerats
och upphörde som regel inom något
dygn efter att halsbanden avlägsnats. I
två rapporter meddelas att hundarna 
åt upp halsbanden. De reagerade med
hyperaktivitet, skakningar och balans-
svårigheter. Kräkningar inducerades och
symtomen upphörde då. En hund fick
efter två månader en kraftig reaktion på
halsen på platsen för halsbandet. Reak-
tionen försvann då halsbandet togs av.

Tio rapporter rör Seresto vet halsband
som innehåller pyretroiden flumetrin
och även imidakloprid som aktiva kom-
ponenter. I de flesta fallen fick hundarna
neurologiska biverkningar och beteende-
förändringar som beskrivs som darr-
ningar, kramper, skakningar, svaghet i
bakbenen, oro, rädsla, ljus- och ljud-
känslighet och att hunden ”blev kons-
tig” och ”var frånvarande”. Andra bi -
verk ningar var diarré, illamående och
dregling. En hund fick kraftig klåda och
rodnad i huden. Symtomen avtog som
regel inom några dagar efter att halsban-
den tagits av. 

Deltametrin och flumetrin tillhör
gruppen pyretroider, som hos husdjur
används för att bekämpa artropoder

(fästingar, loppor, löss, knott, myggor).
Pyretroiderna verkar hos artropoderna
genom att öppna spänningsberoende
natriumjonkanaler i nerver, vilket leder
till neuronal membrandepolarisation
(Figur 3). Det är troligt att man hos de
hundar där neurologiska biverkningar
ses får en så stor hudabsorption av pyret-
roiderna att systemeffekter erhålls. Det
är möjligt att mekanismerna för effek-
terna på de neuronala funktionerna hos
hundarna är liknande dem som före -
ligger hos artropoderna. Hudlesionerna
kan antas ha en allergisk genes. Imida -
kloprid (som förutom flumetrin finns i
Seresto vet) har en affinitet för specifika
kolinerga nikotinreceptorer som finns
hos parasiter men saknas hos däggdjur,
hos vilka substansen har en mycket god
säkerhetsmarginal.

Preparat innehållande makro-
cykliska laktoner 
Det finns 17 biverkningsrapporter för
hundar som fått preparat som innehåller
makrocykliska laktoner, som är verk-
samma både mot rundmaskar (nemato-
der) och mot ektoparasiter (artropoder)
och därför kallas endektocider. Åtta av
rapporterna rör hundar som behandlats
med Stronghold spot-on (selamektin).
Symtom som rapporterades var nedsatt
allmäntillstånd, trötthet och kramper.
Hos två hundar rapporterades även diarré.
En gammal hund hittades död två dagar
efter Strongholdapplikationen. 

Det finns sex rapporter för Advocate
spot-on (moxidektin + imidakloprid).
Symtom som rapporterades var oro,
hyperaktivitet och ataxi. En hund reage-
rade med klåda och urtikaria samt angio-
ödem på nos och läppar. Hunden var
inte allmänpåverkad. En hund reagerade
tre dagar efter Advocatebehandlingen
med ett tvångsmässigt beteende, kramp
och muskeltremor. Den fick Bimoxyl
(amoxicillin) och Metacam (meloxikam)
och fördes till en klinik där den fick
dropp och Stesolid (diazepam). Den
övervakades regelbundet men hittades
utan förvarning om försämring plötsligt
död fyra dagar efter Advocategivan. 

Det finns två rapporter för Milbemax
vet tabletter (milbemycinoxim + prazik-
vantel). En av dessa hundar blev vinglig,
dreglade, kräktes en gång och blev lind-
rigt dämpad. Den andra hunden blev

➤
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FIGUR 3. Hundloppan, Ctenocephalides
canis. Pyretroiderna verkar hos artro -
poderna genom att öppna spänningsbe -
roende natriumjonkanaler i nerver, vilket
leder till neuronal membrandepolarisation.
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hängig, kunde knappt stå på benen och
fick kraftig diarré. I en rapport meddelas
att skabbangripna fjällrävar i Västerbot-
ten och Jämtland ges prinskorvar injice-
rade med 0,1 ml Dectomax vet (dora-
mektin) (10 mg/ml), som läggs ut i 
lyorna (en korv per räv). Av misstag åt
en hund (en vorsteh) upp samtliga pre-
parerade korvar (40 stycken). Efter två
till tre dagar fick hunden rödflammig
hud, urtikaria och klåda. Hunden fick
kortison och symtomen avklingade då
snabbt. 

Selamektin, moxidektin, milbemycin-
oxim och doramektin är makrocykliska
laktoner, som hos parasiterna har en affi-
nitet för GABA- och glutamat-reglerade
inhibitoriska kloridjonkanaler i nerver.
Hos däggdjur begränsar blod-hjärnbar-
riären upptaget av de makrocykliska 
laktonerna i CNS. I de fall där hundar
reagerar med neuronala symtom får man
anta att det har tagits upp så mycket av
substanserna över blod-hjärnbarriären
att detta framkallat en effekt på den
inhibitoriska GABA-reglerade neuronala
transmission som finns i hjärnan hos
däggdjur. Prazikvantel (som förutom
milbemycinoxim ingår i Milbemax vet)
är huvudsakligen verksamt mot band-
mask. Prazikvantel ändrar kalciumper-
meabiliteten över parasiternas tegment
och har generellt en låg toxicitet hos
däggdjur.

Övriga antiparasitära medel
Fem rapporter rör Frontline vet spot-on
och en rapport Effipro spot-on, som båda
innehåller fipronil som aktiv komponent.
Hos fyra av hundarna rapporterades
nedsatt allmäntillstånd och neurologiska
symtom såsom vinglighet, ostadighet
och i ett fall tecken på enkelsidigt vesti-
bularissyndrom (yrsel). Hos två hundar
rapporterades sår och klåda på applika-
tionsplatsen. Det finns i den tidigare
svenska biverkningsrapporteringen flera
meddelanden om neurologiska symtom
och hudaffektioner hos hundar som
behandlats med fipronil. 

Det finns 16 rapporter för hundar
som behandlats med Bravecto tugg-
tabletter (fluralaner), som är ett syste-
miskt verkande medel mot loppor och
fästingar. I de flesta rapporterna med -
delas att hundarna reagerat med diarré,
ibland vattentunn eller blodig, samt

inappetens och kräkningar. Symtomen
kom efter någon dag upp till en vecka
och varade som regel ett par dagar. Ett
par hundar reagerade med klåda (Figur
4). Hos en hund sågs svullnad i ansikte,
hals och vulva. Hos en hund sågs lever-
påverkan med ikterus. En hund fick ett
epileptiskt anfall. En hund fick tecken
på förlamning i bakbenen. En hund blev
stressad, hässjade och försökte krypa
under möbler. De flesta hundarna till-
frisknade inom ett par dagar. Det anges
i FASS Vet och produktresumén för 
Bravecto att kliniska studier har visat
övergående gastrointestinala reaktioner
såsom diarré, kräkning, aptitlöshet och
dreglande hos 1,6 procent av behand -
lade hundar.

Det finns tre biverkningsrapporter för
Certifect, som innehåller amitraz, fipro-
nil och (S)-metopren. En hund blev
vinglig, ostadig och mycket trött flera
timmar efter applikationen. En hund
blev svajig i bakdelen och låg mycket.
Den återhämtade sig inom ett dygn. En
hund blev döv under cirka två dagar
efter behandlingen. Trötthet och ving-
lighet kan troligen relateras till en effekt
av amitraz. Denna substans verkar hos
artropoder som en agonist till pre -
synaptiska oktopaminreceptorer, som är
homo loga till de presynaptiska alfa-2-
receptorerna hos vertebrater. I de fall där
biverkningar fås av amitraz ses symtom

som liknar de terapeutiska effekterna av
alfa-2-receptorantagonister (t ex mede-
tomidin). I dessa fall kan alfa-2-recep -
torantagonisten atipamezol användas
som antidot. Vad som gjort att en hund
reagerade med övergående dövhet är
oklart.

Det finns en biverkningsrapport för
Droncit vet injektionsvätska (prazikvan-
tel) där det meddelas att hunden reage-
rade med kraftig smärta och klåda på
injektionsstället under tio minuter efter
injektionen.

NSAID
Inom gruppen ”QM – Rörelseapparaten”
finns 39 rapporter som rör icke-steroida
antiinflammatoriska medel (NSAID).
21 av dessa fall rör meloxicam (18 st
Metacam, 1 st Rheumocam, 1 st Loxi-
com och 1 st Loxicom + Metacam), elva
fall rör karprofen (9 st Rimadyl vet, 1 st
Norocarp, 1 st Canidryl), fyra fall rör
firocoxib (Previcox), två fall rör robena-
coxib (Onsior) och ett fall rör natrium-
pentosanpolysulfat (Cartrophen vet). 

De flesta rapporterna gäller hundar
som fick skador på mag-tarmslemhin-
nan som i regel resulterade i kräkningar
och diarréer, vilka i många fall var blod-
blandade. Inom denna grupp finns 14
hundar som behandlades med meloxi-
cam, sex hundar som behandlades med
karprofen, de två hundar som behandla- ➤
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FIGUR 4. Det finns 16 rapporter för hundar som behandlats med Bravecto tuggtabletter
(fluralaner) mot loppor och fästingar. Ett par av dessa hundar reagerade med klåda.
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des med robenacoxib och en hund som
behandlades med firocoxib. Hundarna
blev oftast sjuka inom några dagar efter
att behandlingarna inletts. De flesta
hundarna återhämtade sig, ofta efter
intensivbehandling. 

I några fall dog eller avlivades hun-
darna i dålig kondition. Det gäller en
hund (king charles spaniel, 9 år) som
efter en operation fick en injektion av
Metacam och sedan under två dagar
Metacam oral suspension. Allmäntill-
ståndet var först opåverkat men hunden
fick sedan blodig diarré, blev snabbt
sämre och dog. En hund (drever, 12 år)
som fick Rimadyl vet tuggtabletter
postoperativt under två dagar drabbades
av blodig diarré och kräkning och avli-
vades. En hund (rottweiler, 5 år) som på
grund av inflammation samt smärta och
hälta i bakbenen behandlats med Rima-
dyl vet tuggtabletter under ca ett år fick
inappetens och smärta i buken. Provla-
paratomi visade en abscess vid tunntar-
men och ett perforerande sår i jejunum.
Hunden opererades och blev tillfälligt
bättre, men sedan åter sämre och den
avlivades. Hos en hund (schäfer, 9,5 år)
som behandlades med Rimadyl vet
tuggtabletter under två år sågs ett sänkt
allmäntillstånd och kräkningar. Ultra-
ljudsundersökning visade en förstorad
lever och inflammation i gallgångarna.
Hunden avlivades. En hund som på
grund av en osteoartrit behandlades
med Canidryl tabletter under fyra
månader utvecklade plötsligt hemolytisk
anemi och avlivades fem dagar senare.
En hund (eurasier, 3,5 år) fick på grund
av en skadad tå Previcox tuggtabletter
under sex dagar. Den fick sedan en rup-
turerad ventrikel och sepsis och dog. En
hund (blandras, 13 år) som på grund av
stela leder behandlades med Previcox
tuggtabletter under åtta dagar blev
snabbt mycket dålig och avlivades. Den
hade innan den dog inga kräkningar och
ingen diarré.

Ytterligare NSAID-rapporter 
En hund som fick en injektion av
Metacam fick tecken på illamående
(malaise) och sänkt allmäntillstånd. En
hund som fick en injektion av Loxicom
blev dämpad och fick bleka slemhinnor.
Den blev bättre efter cirka tio minuter.
En hund som fick Metacam oral suspen-

sion fick efter en till två dagar en svull-
nad i huvudet. En hund som på grund
av smärta fick en tuggtablett Previcox
fick klåda i ögonen och sedan förtjockade
ödematösa öronlappar. Hos en hund
som under två dagar fick Rimadyl vet
tuggtabletter sågs urtikaria på benen.
Hos en hund som i samband med en
operation fick Metacam oral suspension
sågs ett onormalt beteende med långa
sovperioder (Figur 5). En hund som fick
Previcox tuggtabletter under fyra dagar
fick under två dagar symtom på halluci-
nationer och ”fångade flugor i luften”.
En hund som fick en injektion av Rima-
dyl vet och en hund som fick en in -
jektion av Norocarp fick sår på injek-
tions ställena. Hos den hund som fick
Cartophen vet injektionsvätska sågs
efter 1,5 timme kräkningar och tecken
på ömmande buk. Hunden vaccinerades
samtidigt med Nobivac DHPPi vet och
det går inte att avgöra vilket av dessa
preparat som framkallat symtomen. 

I tre rapporter meddelas att hundar av
misstag fått för höga doser av Metacam
oral suspension. Det gäller en dvärg -
pudel som doserades för 30 kg kropps -
vikt i stället för 3 kg kroppsvikt. Den
fick efter fyra dagar blodiga kräkningar.
En rapport rör en shetland sheepdog
som doserades för 60 kg kroppsvikt i
stället för 6 kg. Den fick efter två dygn
förhöjda levervärden. En rapport rör en
hund (okänd ras) som doserades för 
65 kg kroppsvikt i stället för 6,5 kg. 
Den reagerade inom ett dygn med en

akut njurskada. Alla hundarna återhäm-
tade sig.

Verkningsmekanismer
De huvudsakliga farmakologiska egen-
skaperna hos NSAID, dvs de analge -
tiska, antiinflammatoriska, antipyretiska
och trombocytaggregationshämmande
effekterna, är relaterade till substanser-
nas primära verkningsmekanism, som är
en hämning av cyklooxygenas (COX-1
och COX-2), som är aktivt i den ini -
 tiala metabolismen av arakidonsyra till
prosta glandiner och tromboxaner. I mag-
tarmslemhinnan är COX-1 ansvarigt 
för syntesen av prostaglandiner, som
hämmar syrasekretion och ökar mukus -
produktion och därigenom skyddar
slemhinnan. Hämning av COX-1 i mag-
tarmslemhinnan kan ge dyspepsi, illa-
mående, kräkningar och diarré och i en
del fall även ulcerationer och erosioner.
Hos hund ses skador främst i slemhin-
nan i mage och duodenum, men ibland
ses skador även i andra delar av gastroin-
testinalkanalen. Meloxicam och karpro-
fen har sin huvudsakliga effekt riktad
mot COX-2. Man brukar säga att de är
COX-1-sparande. Firocoxib och robe-
na coxib tillhör gruppen coxiber, som
mer selektivt hämmar COX-2. Det är
troligen fördelaktigt att ett NSAID har
den huvudsakliga effekten riktad mot
COX-2 eftersom den antiinflammato-
riska effekten huvudsakligen beror på en
COX-2-hämning. Det anges att de
COX-1-sparande och COX-2-selektiva
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FIGUR 5. Hos en hund som i samband med en operation fick Metacam oral suspension
sågs ett onormalt beteende med långa sovperioder.
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NSAID-preparaten ger färre gastroin-
testinala biverkningar än de NSAID-
preparat som relativt ospecifikt hämmar
både COX-1 och COX-2. På grund 
av hundars känslighet för NSAIDs
gastrointestinala biverkningar kan dock
även de NSAID-preparat som har sin
huvudsakliga effekt riktad mot COX-2
ge dessa reaktioner. 

Njurarnas produktion av prostaglan-
diner är under normala förhållanden låg
och NSAID har då relativt liten effekt
på njurarna. För att en normal hemody-
namik ska vidmakthållas vid sänkt blod-
flöde ökar emellertid syntesen av vaso -
dilaterande prostaglandiner i njurarna.
Denna prostaglandinsyntes är huvud-
sakligen COX-2-reglerad. En NSAID-
inducerad hämning av COX-2 i njurarna
kan i sådana fall leda till vasokonstrik-
tion med njurskador och rubbningar i
salt- och vattenbalans som följd. 

Det är också känt att NSAID kan ge
leverskador. Dessa är ofta oberoende av
dos och ses bara hos ett fåtal individer
(idiosynkrasi). Mekanismen för lever -
skadorna är inte känd i detalj, men det
antas att NSAID hos känsliga individer
kan bilda reaktiva metaboliter som
binds till cellulära proteiner. Dessa kan
komma att fungera som immunogener
och framkalla en immunologiskt betingad
leverskada. Biverkningarna kan ses både
hos NSAID som ospecifikt hämmar
COX-1 och COX-2 och hos sådana som
har sin huvudsakliga effekt riktad mot
COX-2. Skadorna drabbar oftast hepa-
tocyterna. Hos människa har man även
sett kolangit som leder till en progressiv
förstöring av intrahepatiska gallgångar
vilket slutligen leder till koleostas 
(”vanishing bile duct syndrome”). Det
är möjligt att det i fallet där en schäfer
fick förstorad lever och inflammation i
gallgångarna efter att ha behandlats med
karprofen under två år, rör sig om en
sådan leverbiverkan. 

NSAID påverkar aggregationen av
trombocyter, främst genom att hämma
den COX-1-beroende bildningen av
tromboxan A2. Blödningar efter NSAID-
 terapi kan ibland ses som en följd av
denna effekt. Kutana biverkningar är
oftast en följd av immunologiska reak-
tioner och är vanligt förekommande vid
läkemedelsbehandlingar, inkluderande
NSAID-terapi.

NERVSYSTEMET 
I en rapport meddelas att en hund som
fick Semfortan vet (metadon) efter
injektionen fick kraftigt nedsatt allmän-
tillstånd under sju timmar. Efter injek-
tion av antidoten Naloxon mildrades
symtomen. En rapport gäller en hund
som fick andningsuppehåll då Semfor-
tan vet gavs i samband med en operation
(Figur 6). Hunden hade premedicinerats
med dexmedetomidin och butorfanol,
och propofol och isofluran användes för
anestesi. Hunden gavs assisterad and-
ning och den spontana andningen kom
då igång igen. En hund som sövdes med
propofol (PropoVet Multidose) blev
rödprickig över hela kroppen. Puls och
slemhinnefärg var inte påverkade. Den
fick prednisolon och reaktionen klingade
av under uppvakningsförloppet. En
hund som sövdes med propofol (Propo-
Vet Multidose) reagerade efter 10–15
minuter med slemhinnerodnad som
följdes av svullnad runt ögonen, i tungan
och på läpparna och nosen. Efter injek-
tion av Dexadreson vet (dexametason)
och användande av Flutide Evohaler
(flutikason) avklingade reaktionen. En
hund som fick en Temgesic resoriblett
(buprenorfin) sublingualt som smärt-

lindring vid en pankreatit fick stora
svullnader bilateralt under tungan. En
hund som fick Dorbene vet (medetomi-
din) + Dolorex vet (butorfanol) blev
kraftigt sederad med markerad brady-
kardi och bleka cyanotiska slemhinnor.
Den återhämtade sig efter behandling
med syrgas, atipamezol (Alzane vet) och
atropin. En hund som sederades med
Dexdomitor (dexmedetomidin) + Alv-
gesic vet (butorfanol) fick efter cirka tio
minuter andningsstillestånd. Den intu-
berades, ventilerades, fick hjärtmassage
och gavs adrenalin intrakardiellt, men
utan resultat och hunden dog. 

Det finns elva rapporter för Pexion
(imepitoin) som är ett antiepileptikum.
Hos en hund rapporterades reducerat
seende, trötthet och inappetens. Hos en
hund rapporteras reducerat seende och
minskad känslighet för sinnesintryck.
En rapport rör ataxi, kräkningar och
svårighet att få kontakt med hunden.
Hos två hundar rapporteras ataxi och
trötthet. Kräkningar, ataxi och oro rap-
porteras hos en hund. I två rapporter
sågs epileptiska anfall efter insättande av
Pexion. Hos två hundar rapporteras en
ökad frekvens epileptiska anfall efter
insättning av behandlingen. Hos en
hund rapporteras tecken på gastrit. 

Det anges i FASS Vet och i produkt-
resumén för Pexion att i ett fältförsök
svarade inte 45 procent av hundarna 
på Pexion-behandlingen. Bland biverk-
ningar som kan förekomma nämns
trötthet, apati, kräkningar, nedsatt syn
och ljudkänslighet. De biverkningsrap-
porter som skickats in för Pexion åter-
speglar denna situation.

En rapport rör en jack russelterrier
som av misstag åt upp en halv tablett
Prascend (pergolid) när djurägaren
behandlade sin häst. Hunden kräktes två
gånger men var i övrigt opåverkad.

URIN- OCH KÖNSORGAN 
Hos en hanhund som fick Ypozane
tabletter (osateronacetat) mot prostata-
hypertrofi sågs efter två månader mjölk-
produktion i bröstkörteln. Det anges i
FASS Vet och i produktresumén för
Ypozane att bröstkörtelhyperplasi asso-
cierad med mjölkproduktion kan före-
komma i mycket sällsynta fall. Hos en
hanhund som fick Ypozane vid en
prostatit sågs bröstkörtelhyperplasi och ➤
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FIGUR 6. En rapport gäller en hund som
fick andningsuppehåll då Semfortan vet
gavs i samband med en operation. Hun-
den gavs assisterad andning och den
spontana andningen kom igång igen. 
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minskad könsdrift. Hos en hanhund
som fick en injektion av Promon vet
(medroxiprogesteron) mot prostatahy-
pertrofi sågs efter tio dagar bröstkörtel-
hyperplasi med mjölkproduktion. 

För Alizin vet (aglepriston, abor-
tivum) finns tre rapporter rörande lokala
reaktioner på injektionsstället och bris-
tande effekt. Hos en tik som fick Galas-
top vet (kabergolin) för avbrytande av
mjölkproduktion sågs sju dagar efter
avslutad behandling blod i tre spenar. 

En hund fick Incurin tabletter (öst -
riol) mot urininkontinens. Efter cirka
1,5 års behandling fick hunden alopeki
på hals, bröst, nacke och insidan av
benen vilket den rapporterande veteri-
nären misstänker kan vara Incurin-fram-
kallat. En hund som av misstag fick tio
gånger för hög dos av Propaline Vet sirap
(fenylpropanolamin) mot inkontinens
fick ändrat beteende med rastlöshet och
dåligt humör mot andra hundar.

ÖGON OCH ÖRON 
Inom gruppen ”QS – Ögon och öron”
finns fem rapporter om hundar som fått
kraftigt nedsatt hörsel eller blivit döva
efter behandling med antiinfektiva öron-
droppar (Canaural vet i tre fall, Surolan
vet i ett fall, Otomax vet i ett fall) (Figur
7). Det finns i den tidigare svenska
biverkningsrapporteringen flera medde-
landen om hörselnedsättning och döv-
het efter behandling med antiinfektiva
örondroppar. Orsaken till hörselnedsätt-
ningen är inte känd, men en trolig
mekanism är att preparaten framkallar
reaktioner i ytter- eller mellanörat som
gör att ljud inte förmedlas in till inner -
örat (konduktiv hörselnedsättning).
Detta kan framkallas av inflammation i
ytter- eller mellanörat (otitis externa
eller otitis media), allergi med vätska i
mellanörat (serös otitis media), förtjock-
ning eller sklerotisering av trumhinnan
(membrana tympani) eller stelhet i ben-
kedjan i mellanörats ben (hammaren,
städet och stigbygeln) (osteoskleros). En
direkt skada på hårcellerna eller andra
strukturer i innerörat eller på hörselner-
ven är även en möjlighet. Det är känt att
detta kan framkallas av en del läkeme-
del, t ex aminoglykosidantibiotika och
polymyxin B när dessa når innerörat via
den systemiska cirkulationen.  

Det finns en rapport för Canaural vet

och en rapport för Otomax vet där det
meddelas att hundar reagerat med rod-
nad och irritation i ytteröronen.

En rapport rör en hund som fick
svullnad och sårbildning i ögonlocks-
kanterna efter behandling med Fucithal-
mic vet ögonsalva (fusidinsyra). En rap-
port rör en hundvalp (petit brabancon,
2 månader) som för behandling av en
akut uveit gavs Isopto-Atropin ögon -
droppar och då reagerade med fradga i
munnen och kräkningar.

ÖVRIGT 
Det finns sex rapporter för Suprelorin -
implantat (deslorein), som är en gonado -
tropin-releasing-hormon-receptor-ago nist
(GnRH-agonist) och används för att
framkalla tillfällig ofruktsamhet hos
hanhundar. En hund som fått ett Supre-
lorin-implantat hade tre år och tre
månader efter applikation av implanta-
tet små testiklar och mycket låga testo-
steronnivåer i serum, dvs en icke önsk-
värd kraftigt förlängd effekt av Supre-
lorinimplantatet. En hund fick i sam-
band med applikationen av ett Supre-
lorinimplantat en lokal reaktion med
kraftig klåda som varade ett par dagar.
En hund fick efter en vecka en kraftig
ansvällning på platsen för implantatet.
Hunden hade fortsatt under en period
intermittent feber, leukocytos, trombo-

cytopeni, svullna lymfknutor och ned-
satt allmäntillstånd. Hos en hund sågs
efter cirka en månad en böld i området
kring Suprelorinimplantatet. En hund
hade cirka ett halvt år efter applikation av
implantatet en testikel som var mycket
liten. Den andra testikeln var hård, icke
ömmande och kraftigt förstorad med
varbildning mellan testikel och tunica
vaginalis testis. En hund fick samma dag
som ett Suprelorinimplantat applicera-
des sträckartonus i nacke och framben
och svansen stod rakt ut. Den kunde
inte stå upp. Hunden visade hyperestesi
vid beröring av tassar och extremiteter
och reagerade kraftigt på ljus och ljud.
Den var hela tiden vid fullt medvetande.
Blodprov visade inga onormala värden.
Behandling under en vecka med vätska,
antibiotika, analgetika och NSAID,
samt sjukgymnastik, massage, ståträning
och laserbehandling var utan resultat.
Hunden mådde allt sämre och beslut
togs om avlivning. Orsaken till hun -
dens sjukdom är oklar, men utgående
från symtomen finns misstanke om stel-
kramp.

I en rapport meddelas att en hund
med Cushings syndrom (hyperadreno-
korticism) behandlades med Vetoryl
(trilostan)-kapslar, som genom hämning
av enzymet 3-beta-hydroxisteroid iso me -
ras undertrycker binjurebarksproduktio-
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FIGUR 7. Inom gruppen ”QS – Ögon och öron” finns fem rapporter om hundar som fått
kraftigt nedsatt hörsel eller blivit döva efter behandling med antiinfektiva örondroppar.
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nen av kortisol och aldosteron. Efter en
månad blev hunden trött och vinglig.
Vid ACTH-stimulering erhölls ingen
kortisolförhöjning i serum, vilket visar
att hunden hade hypoadrenokorticism
(Addisons syndrom). Troligen har Veto-
ryl-dosen varit för hög vilket skadat bi -
njurebarken. En rapport rör en hund
som fick blodig diarré två dagar efter
insatt Vetorylbehandling. Diarrén för-
svann efter tre dagar. I en rapport med-
delas att en hund med kronisk bronkit
under cirka ett halvt år fick Prednisolon-
tabletter. Hunden fick då tecken på 
nedsatt immunförsvar och diabetes och
den magrade av kraftigt. Beslut togs om
avlivning.

En hund som behandlades med Vet-
 medin vet blev andfådd en till två timmar
efter tablettgiva. I två rapporter meddelas
att hundar som behandlades med Vet-
medin vet tuggtabletter (pimobendan)
som hjärtstimulerande medel fick klåda.

I en rapport meddelas att en hund
efter behandling av hudinfektion med
Vetrimoxin vet oral pasta (amoxicillin)
kortvarigt reagerade med kräkningar
och blodig kolit. Hos en hund som i
cirka två veckor gavs Synulox vet tablet-
ter (amoxicillin + klavulansyra) sågs
klåda och kala fläckar i pälsen i nacken.
En hund som behandlades med Fuci-
derm vet gel (fusidinsyra + betametason)
reagerade med ansiktssvullnad och kräk-
ningar. Hos en hund som fick Locoid
kutan lösning (hydrokortison-17-alfa -
butyrat) för behandling av en extern otit
svällde öronlapparna upp och huden på
nosen blev krustig. Hunden fick anti -
biotika och prednisolon och reaktionen
klingade av. 

En hund med cirkumanalfistlar fick
Atopica vet kapslar (ciklosporin) och
fick då efter cirka en månads behandling
en måttlig gingival hyperplasi och en
kraftig parodonti. Två veckor senare var
förändringarna förvärrade och Atopica-
behandlingen sattes ut. Hos en hund
som behandlades med Atopica vet sågs
muskelkramper. En rapport rör en hund
med atopi som varje gång den fick en
Atopica vet-kapsel fick en kraftig attack
av klåda efter 1,5–2 timmar. Det anges 
i FASS Vet och i produktresumén för
Atopica vet att gingivahyperplasi, mus-
kelkramper och hudreaktioner kan före-
komma. 

Hos en hund (chihuahua, 6 måna-
der), som troligen hade en medfödd
keratokonjunktivitis sicca, initierades
behandling med Ciklosporin vet APL
ögondroppar (licenspreparat), varvid
den reagerade med lokal ögonirritation,
salivering och trötthet. Efter fem dagars
behandling fick hunden ett kraftigt och
omfattande krampanfall och avled i
hemmet.

Hos en hund med atopi, som under
en tremånaders behandlingsperiod fick
Heska Immucept sublingual immun -
terapi (SLIT) sågs ökad allergi, framför
allt i tassarna. Tillståndet normaliserade
inom två veckor efter det att behand-
lingen avslutats. En hund som fick en
injektion av Heska Immucept fick en
kraftig anafylaktisk reaktion med diarré
och ödem på många delar av kroppen.
Hunden återhämtade sig efter intensiv-
vård. En hund som fick en injektion 
av Heska Immucept blev efter fem till
tio minuter vinglig, slapp i bakdelen,
bukandades och fick senare vattentunn
diarré och ödem i alla tassarna. Efter
intensivbehandling med Ringer-acetat,
Voluven (plasmaersättningspreparat) och
prednisolon återhämtade sig hunden.

En hund som fick sin första hyposens -
injektion med Artuvetrin fick med bör-
jan efter tre dagar två till tre episoder per
dag då den stelnade till och ”nacken böjs
uppåt och verkar sitta fast i uppåtläge”,
varefter hunden blev vinglig och stel
under några minuter. Veterinären be -
dömde att detta kan vara en följd av
Artu vetrininjektionen.

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary
drugs reported in Sweden during
2014, part 2
The present article is the second in a
series of three, describing the suspected
adverse drug reactions in animals repor-
ted by Swedish veterinarians during
2014. In this article the adverse reac-
tions in dogs are described. Negative
effects of vaccines were the most fre-
quently reported adverse reactions. A
considerable number of reports were
also received for antiparasitic agents
such as pyrethroids and macrocyclic 
lactones. Negative effects were in addi-
tion reported for NSAIDs, anti-infective
agents and drugs affecting genital and

sensory organs and the nervous and
immune systems.
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Forska Utan Djurförsök ger anslag till 
projekt som syftar till att ersätta djur-
försök inom bland annat forskning,  
utbildning, biologisk produktion och 
toxikologiska tester. Även annan forsk-
ning som kan antas främja djurs in-
tressen eller höja djurens status kan 
få stöd. Sedan 1971 har Forska Utan 
Djurförsök delat ut 800 000–1,5 miljo-
ner kronor per år i forskningsanslag.

Forska Utan Djurförsök stödjer bara 
forskningsprojekt som utförs i Sverige 
eller som har svenska deltagare. Infor-

på www.forskautandjurforsok.se.

Senast den 1 september 2015 kl 16.00 
måste samtliga ansökningshandlingar 
(per post och e-post) ha inkommit för 
att ansökan ska beaktas.
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utlyser härmed
forskningsanslag
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Kyldiskarna i många livsmedels -
butiker håller för hög temperatur.
Ett enkelt sätt att komma till rätta
med detta är att göra som hemma
– rengöra kylaggregaten. Efter ren-
göring och avlägsnande av mögel
sjönk temperaturen i den redovisade
studien med i genomsnitt tre grader
utan att elförbrukningen ökade.

INLEDNING
Det är för varmt i våra kylar! Ett konsta-
terande som vi ofta möts av i massmedia
både vad beträffar kylskåpen i hemmen
och i butikernas kyldiskar. Sverige är ett
av få EU-länder som har en så hög tem-
peratur som +8°C som högsta tillåtna
kyltemperatur för merparten av livsmed-
len. Norge har högst +4°C, Danmark
+5°C, Finland +6°C och flertalet övriga
EU-länder högst +6°C (Figur 1). Livs-
medelsverkets rekommenderade högsta
kyltemperatur är dock lägre, +4 till
+5°C. 

Flertalet färdigförpackade livsmedel
ska märkas med bäst-före dag eller sista
förbrukningsdag samt högsta förvarings-
temperatur om denna har betydelse för
hållbarheten. Om det t ex på förpack-
ningens etikett står ”förvaras vid högst
+4 grader” ska livsmedlet också förvaras
vid högst denna temperatur. Om det
förvaras varmare gäller inte den hållbar-
hetstid som anges på förpackningen.
Dessutom begås ett lagbrott. Det sist-
nämnda gäller dock inte konsumenten.

Ovilliga butiker
Butikerna är ovilliga att göra något åt de
för varma kyldiskarna. De uppger att det
är svårt att uppnå lägre temperatur och
att det kommer att innebära en orimlig

höjning av energiåtgången, att det är
bökigt och dyrt att förse kyldiskarna
med dörrar osv (3).

Vad rekommenderar man då konsu-
menterna att göra förutom att ställa 
termo staten på lägre temperatur i sina
kylskåp? Jo, att dra fram kylskåpet och
avlägsna allt damm som under månader,
kanske år lagt sig som ett isolerade skikt
över kylaggregatet. Vikten av en årlig
dammsugning av kylskåpets vitala delar
på baksidan påpekas för övrigt i bruks -
anvisningen som medföljer det nyinköpta
kylskåpet.  

Kan det vara så enkelt som att man i
butikerna glömt bort att rengöra kyl -
elementen i butikskylarna? För att testa
vår hypotes beslöt vi att undersöka om
massmedias uppgifter stämmer att det är
för varmt i butikskylarna och att under-

söka hur fräscha butikskylarnas kylag -
 g regat är. Om de visade sig vara ofräscha
ville vi även undersöka om de kan ren-
göras och om en rengöring har någon
effekt på temperatur och energiåtgång.

MATERIAL OCH METODER
Temperaturmätning
Temperaturmätningarna utfördes med
en kalibrerad instickstermometer. Vid
mätningarna placerades denna mellan
två livsmedelsförpackningar i kyldisken.
Tio olika kyldiskar i tio olika butiker
undersöktes. Samtliga undersökta kyl-
diskar var diskar utan dörrar eller lock. 

Mikrobiologiska analyser
Prover för analys av långsamväxande
streptomyceter, totalantal bakterier samt
mögel- och jästsvampar togs med hjälp
av tryckplattor. Tryckplattorna skickades
för analys till Pegasus lab, Uppsala. Prov
togs också på en bottenplåt till en kyl-
disk och på ett luftgaller till en kyldisk.

Under flertalet kyldiskar påvisades
vattensamlingar. Från tio stycken togs
svabbprover för analys av Listeria mono-
cytogenes. Listeriaanalyserna utfördes på
Livsmedelsmikrobiologiska laboratoriet,
Restaurang- och hotellhögskolan, Gryt-
hyttan, Örebro universitet.

Visuell inspektion
Efter bortmontering av olika skydds -
plåtar gjordes en visuell inspektion av
kyldiskarnas kylbatterier. Fynden doku-
menterades med kamera.

Rengöring av kylaggregat
Innan arbetet påbörjades stängdes kyla
och fläktar av. Varorna i disken plocka-
des bort och hylletiketter och liknande
togs också bort. En vepa med informa-
tion till kunderna om vad som pågick
hängdes upp framför kyldisken (Figur 2).

MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM, leg veterinär, professor och
URBAN BOOD, projekt- och arbetsmiljöansvarig*

FIGUR 1. Sverige är ett av få EU-länder som
har 8°C som högsta tillåtna kyltemperatur
för merparten av livsmedlen, i  Norge och
övriga EU-länder ligger maxtemperaturen
på 4–6°C.

Det enkla är det svåra – också i 
butikernas kyldiskar
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Vepan fungerade också som insynsskydd
under arbetets gång samt som avgräns-
ning mot kunderna, så att de inte
snubblade på kablar och slangar eller
blev nerstänkta.

Först gjordes en okulär besiktning för
att avgöra vilka verktyg och vilket
angreppssätt som var lämpligast i det
aktuella fallet. Vid synlig mögelväxt
användes ånga för att avdöda mögel -
svampar (Figur 3).

Kyldisken plockades sedan isär för att
upptäcka dold ”smuts” inklusive mögel-
kolonier. Proceduren baserades på en
metod framtagen av Adaptum (6). Vid
rengöringen användes ånga och endast i
undantagsfall behövdes kemiska medel.
Kylmöbelns luftkanaler användes för att
få ångan att gå ”rätt” väg. Kylbatterier-
nas flänsar var mycket känsliga och
måste rengöras med specialverktyg. Sist
rengjordes kyldiskens avlopp. Dessa var
ofta mer eller mindre igensatta vilket
ledde till att kondensvatten rann ut på
golvet, med halkrisk för kunderna som
följd. När alla steg i rengöringsprocessen
utförts sattes kyldiskens plåtar, hyllor m m
tillbaka och kylan och fläktarna slogs på.
När disken nått önskad kyltemperatur
plockades varorna tillbaka. Tidsåtgången
för att rengöra en kyldisk varierade be -
roende på dess konstruktion och om det
fanns dörrar och/eller belysning. Grovt

räknat hann vi rengöra 12–15 meter kyl-
disk per dag och cirka 25 meter vad
beträffar gondoler. 

RESULTAT
Kyldiskar före rengöring
Temperaturmätning
Ingen kyldisk höll den lagstadgade maxi -
mumtemperaturen +8°C eller för kött-
färs maximalt +4°C. Lägst temperatur,
+7,8°C uppmättes i en charkdisk där det
bland annat låg köttfärs. Högst tempera-
tur, 16,2°C uppmättes i en kyldisk inne-
hållande mjölk, smör och yoghurt.

Fyra av de tio undersökta kyldiskarna
saknade temperaturgivare. De sex kyl-
diskar som hade temperaturgivare hade
dessa placerade vid kalluftsutblåset, 
vilket gjorde att de mätte temperaturen
på kalluften och inte i själva kyldisken.
Högst temperatur, +4,9°C visade en
givare för en kyldisk med blandade
charkprodukter och lägst, +2,8°C i
mejerikylen, visade givaren i den kyl
som hade den högsta uppmätta tempe-
raturen (+16,2°C) på varorna. Personerna
som kontrollmätte temperaturerna note-
rade olika temperaturer på olika platser i
samma kyldisk.

Mikrobiologiska analyser
Bottenplåt: Totalantalet bakterier var 2,0
x 104 per cm2 och totalantalet mögel-

och jästsvampar var 4,5 x 105 per cm2.
Mikrosvamparna utgjordes av Aspergillus
niger, Aureobasidium, Cladosporium,
Peni cillium spp samt olika jästsvampar
(arterna ej specificerade). I provet påvisa -
des också långsamväxande Streptomyces-
arter.

Luftgaller: Totalantalet bakterier var
3,1 x 104 per cm2 och totalantalet mögel -
svampar 4,2 x 105 per cm2. Mögel  -
svamp växten utgjordes av Aureobasidium,
Clado sporium och Penicillium spp. Lång-
samväxande streptomyceter påvisades
inte. 

Vattensamlingar: Inga Listeria mono-
cytogenes påvisades.

Visuell inspektion
Alla kyldiskars kylaggregat var täckta
med damm, i vissa fall centimetertjocka
lager. På många bottenplattor fanns vat-
tensamlingar som stundtals var mycket
smutsiga (Figur 4 och 5). 

Kyldiskar efter rengöring
Sju av de i studien ingående butikerna
hann följas under ett års tid. Åldern på
de rengjorda diskarna var mellan sex och
15 år och ingen av diskarna hade ren-
gjorts tidigare. En temperatursänkning
på en till sex grader, i genomsnitt cirka
tre grader, noterades för diskarna utan
att energiåtgången ökade. Underhålls -
kostnaderna sjönk med i genomsnitt 
30 procent. Enligt butiksföreståndarna
minskade också varusvinnet efter rengö -
ringen. Det uppstod färre stopp i led-
ningar och avlopp och det var mer sällan
vatten på golvet runt kyldiskarna.
Många anställda och även kunder tyckte
att butiksmiljön blivit bättre efter ren-
göringen och personal som var allergisk
upplevde mindre besvär. En överslags -
beräkning visar att rengöringskostnaden
tjänas in efter ett år för små och
medelstora butiker och efter något längre
tid för större butiker.

DISKUSSION
Föreliggande studie visar att det snarare
är regel än undantag med för hög 
temperatur i butikernas kyldiskar. Alla
undersökta kyldiskar hade för hög tem-
peratur på de varor som förvarades i
dem. Även andra undersökningar har
kommit fram till liknande resultat. 

Statens livsmedelsverk (SLV) genom-
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FIGUR 2. En vepa med information till kunderna om vad som pågick hängdes upp framför
kyldisken.
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förde 2011 med hjälp av 110 kommuner
ett riksprojekt med inriktning provtag-
ning av kall- och varmrökt fisk, gravad

fisk, mögel- och kittost samt charkuterier
med avseende på Listeria monocytogenes
(5). På förpackningarna till de flesta

fiskprodukter angavs en förvaringstem-
peratur på +4°C. Men för 40 procent
översteg förvaringstemperaturen +4°C
och nästan sex procent av produkterna
förvarades vid temperaturer över +8°C.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Falkenberg gjorde 2012 en kontroll av
kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i
butik (1). Av 23 undersökta butiker
hade 52 procent för hög temperatur på
en eller flera livsmedel i sina kyldiskar.
Temperaturen kontrollmättes på 183
produkter och 19 procent höll för hög
temperatur. Av produkter märkta med
högst +4°C hade 52 procent högre tem-
peratur än +4°C, av produkter märkta
med högst +6–7°C hade 33 procent för-
höjd temperatur och av dem som var
märkta med högst +8°C hade åtta pro-
cent förhöjd temperatur.  

I en undersökning utförd av Miljö -
förvaltningen i Stockholm 2010 konsta-
teras att temperaturgivarnas temperatur
avvek från produkternas temperatur (4),
detsamma som vi uppmärksammat. 16
av 20 undersökta kyldiskar hade synliga
temperaturgivare. 14 av dem fungerade,
men temperaturgivarnas temperatur
stämde sällan överens med den uppmätta
temperaturen på produkterna. Oftast
visade de en lägre temperatur än miljö-
förvaltningens kontrollmätning på pro-
dukten. 

Hållbarhetstiden förkortas
Förvaring vid högre temperatur än den
som tillverkaren rekommenderar medför
en kvalitetsförsämring och innebär också ➤
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FIGUR 3. Rengöring av kyldisken. Vid synlig mögelväxt användes ånga för att avdöda 
mögelsvampar.

FIGUR 4. Fläkt som blåser kall luft ut i en kyldisk med rått kött. 
Fläkten är täckt av tjocka damm- och mögellager. 

FIGUR 5. Kylbatteri omgivet av stillastående avrinningssvatten till
följd av ett igensatt avlopp.
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att hållbarhetstiden på livsmedlet för-
kortas. Bibehållen kylkedja är ett krav i
lagstiftningen och nödvändig för redlig-
heten mot konsumenterna och livsme-
delssäkerheten. Även om produkterna är
förpackade på ett sätt som förlänger
hållbarhetstiden är förvaringstemperatu-
ren mycket viktig för att minimera bak-
terietillväxten. 

Samtliga kylbatterier som undersöktes
i föreliggande studie var täckta av tjocka
dammlager. I en vertikal kyldisk är kyl-
batteriet oftast placerat i diskens botten
eller rygg (Figur 6). Fläktar cirkulerar
luften i disken. Den kylda luften blåses
ut i diskens ovandel eller genom öpp-
ningar i ryggpartiet och sugs sedan in
igen till kylbatteriet som kyler. Smuts
och damm som finns i luften utanför
kyldisken sugs in med luften och ham-
nar i diskens innandöme, förpackningar
i disken går ibland sönder och innehållet
rinner ut, prislappar kan lossna osv. Allt
detta samlas på kylbatterier, fläktar och
diskplåtar. Smuts och damm bildar ett
isolerande skikt över kylbatteriet och
kan leda till att både värmeöverförings-
förmågan hos batteriet och luftflödes -
hastigheten över batteriet minskar. Den

försämrade kylkapacitetenen ökar energi-
behovet för att upprätthålla den önskade
temperaturen i disken. I värsta fall har
kylaggregatet ingen kapacitet för att
möta det ökade kylbehovet och tempe-
raturen i kyldisken stiger. Kyldiskens
avlopp kan sättas igen och vattnet rinner
ut på golvet i stället för ner i avloppet
(Figur 7).

Både damm och mögel
Oss veterligt sker ingen regelbunden
rengöring av kyldiskarnas kylbatterier i
Sverige idag. När man frågar butiksägare
hur de rengör sina kyldiskar får man
nästan alltid svaret att det är de synliga
ytorna som rengörs (Andersson U,
muntligt meddelande, Adaptum, 2014).
För att komma åt diskarnas innandö-
men där fläktar, kylbatterier, avlopp och
inre luftkanaler finns måste alla skydds -
plåtar tas bort. Detta är bökigt och tids -
krävande, varför det inte är så konstigt
att man inte bryr sig om det som inte
syns. 

Förutom smuts och damm fanns
också mögelkolonier och långsamväxande
streptomyceter i några av diskarnas
innandömen. De mögel som isolerades

från damm och utvuxet mögel utgjordes
av släkten och arter (Aspergillus niger,
Aureobasidium, Cladosporium och Peni-
cillium spp) som normalt finns i vår
miljö, både utomhus och inomhus. Fler-
talet av dem är livsmedelsförstörare och
några kan också bilda mykotoxiner. De
ger mycket sällan upphov till svamp -
infektioner hos människa och i så fall 
är det huvudsakligen individer med ned-
satt immunförsvar som drabbas. Några
av de isolerade mögelsläktena/arterna
och också långsamväxande Streptomyces-
arter har påvisats i byggnader som drab-
bats av ”sjuka hus”-problemet. Strepto-
myces är ett bakteriegenus som ofta lever
tillsammans med mögelsvampar. De bil-
dar geosmin, ett flyktigt ämne som för-
knippas med lukten av jord eller jord-
källare. Några av butiksägarna uppgav
att anställda klagat över huvudvärk och
irriterade övre luftvägar när de vistades
vid kyldiskarna (Andersson U, muntligt
meddelande, Adaptum, 2014). Detta är
också symtom som uppmärksammats
hos individer som vistats i lokaler drab-
bade av ”sjuka hus”-syndromet. 

Stort behov av rengöring
Mögel- och bakterieväxt i kyldiskar ger
så småningom upphov till dålig lukt.
Jämför doften av ”gammalt kylskåp” i
hemmet. Mögelsporerna kan också kon-
taminera oförpackade livsmedel med
följd att hållbarheten på dessa minskar.

Huruvida antalet streptomyceter och
mögelsporer i luften i de undersökta
butikerna var så stort att de menligt
påverkade livsmedlen och människors
hälsa går inte att avgöra i den förelig-
gande studien, eftersom antalet mikro-
organismer per m3 luft i butikslokalerna
inte analyserades. 

Energimyndigheten säger i en skrivelse
från 2013 att trenderna inom livsme-
delshandeln pekar på att energianvänd-
ningen kommer att öka, speciellt med
tanke på den utveckling som skett i
andra länder (2). Enligt rapporten är det
främst efterfrågan på kylvaror som drar
upp energianvändningen. Inom EU
pågår ett arbete för att minska energi -
användningen och målet är att uppnå 20
procents minskad energianvändning till
2020 (2).

Enligt BeLivs finns i Sverige idag över
5 000 livsmedelsbutiker med varierande
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FIGUR 6. Vertikal kyldisk, principskiss. 
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storlekar, från ”kvartersbutiker” till stora
köpcentra. De senaste åren har försälj-
ningen av kylda och frysta livsmedel
ökat. Livsmedelsbutiker är energiinten-
siva och behovet av kyla är den största an -
ledningen till den höga elanvändningen.
Cirka 50 procent av en butiks elanvänd-
ning går till förvaring av kylda och frysta
livsmedel (7).

Kyldiskar används i livsmedelsbutiker
för att skylta kylvaror och lagra dem vid
rätt temperatur så att kvaliteten och
säkerheten bibehålls. Sett med kundens
ögon måste kyldiskarna vara rena, hygie -
niska och tilltalande så att de lockar till
inköp av de exponerade varorna. Sett
med butikens ögon ska de också vara
energieffektiva och lättrengörbara. Före-
liggande undersökning visar att det finns
stort behov av rengöring av de icke syn-
liga delarna. En grundlig och korrekt
utförd rengöring främjar både butikerna
och kunderna eftersom hygienen i dis-
karna blir bättre, kyltemperaturen sjun-
ker och energiförbrukningen minskar.

SUMMARY
The simple things are difficult – also
concerning refrigerators in shops
According to current EU-legislation,
food producers are obliged to label their
products with the best before date or
expiration date and the storage tempera-

ture. In the entire cold chain, the pro-
duct temperature must never exceed the
temperature specified on the date label. 

It is known that the temperature of
refrigerators in shops is sometimes 
higher than the statutory temperature.
Store managers are often not interested
in lowering the temperature, since many
believe that a lower temperature leads to
increased energy consumption. It is also
well known from home refrigerators that
if the cooling battery is covered with
dust, the temperature in the refrigerator
as well as energy costs will rise.

In the present study, the temperature
in some refrigerators in stores was measu -
red before and after thorough cleaning.
All the refrigerator temperature readings
exceeded the maximum statutory tem-
perature of the food stored in them. The
highest temperature, +16.8°C was found
in a fridge with milk, butter and yogurt.
None of cooling batteries in the investi-
gated refrigerators had been cleaned
since their installation 6–12 years ago.
All cooling batteries were clogged by a
layer of dirt and grease. Microbiological
examination before cleaning revealed a
large number of molds and yeasts as well
as different species of bacteria. All com-
ponents in the refrigerators were cleaned
with Adaptum system for cleaning and
hygienisation, a system based on dry

steam. Energy costs for some of the 
cleaned refrigerators were studied for
one year. After cleaning, there was a
temperature fall in all refrigerators with
1–6°C, despite the fact that energy costs
were unchanged. After cleaning there
was a reduced wastage of food, fewer
clogged floor drains and more hygienic
fridges.
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FIGUR 7. Mycket smuts och damm gör att kyldiskens avlopp kan sättas igen och vattnet
rinner ut på golvet i stället för ner i avloppet.
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I artikeln redovisas resultatet från
en kvalitativ studie om hur anställda
vid veterinärkliniker bemöter barn
som deltar vid avlivning av ett säll-
skapsdjur. Studien visar att barn
utan problem kan delta vid en av -
livning förutsatt att de har stöd av
någon vuxen och är väl informerade
om vad som kommer att hända. Få
barn brukar dock delta, vilket pre-
senteras möjliga skäl till. Författaren
ställer sig också kritisk till använ-
dandet av språkbruket att djuret
ska få ”somna in” då mindre barn
deltar. 

BAKGRUND
En tredjedel av alla hushåll i Sverige har
sällskapsdjur (10) vilket innebär att
många barn har sällskapsdjur som de
utvecklar starka band till (7). För många
barn är förlusten av ett djur den första
signifikanta förlusten som de upplever
(7). Det stöd de får av vuxna påverkar
hur de hanterar sorgeprocessen (9, 14). I
många fall behöver djuret avlivas och det
är då viktigt att barnet ges tydlig och
fullständig information på ett åldersade-
kvat sätt om avlivningsproceduren, för
att de därefter ska kunna ta beslut om de
vill delta eller inte (7). I de fall barn deltar
vid en avlivning med en bra förberedelse
och stöd från vuxna kan det innebära 
ett viktigt tillfälle för barnet att lära 
sig hantera död och förluster (2, 9, 14).
Det kan även vara lättare för barnet att
acceptera att djuret dött och att hantera
sorgen då de själva deltagit och därmed
inte behöver fantisera om hur det gått
till (11). Många föräldrar har dock en
begränsad erfarenhet av hur en avlivning
går till och vet därför inte heller hur de

ska förbereda barnet på bästa sätt och i
vilken utsträckning barnet bör vara del-
aktig. 

För anställda vid veterinärkliniker är
avlivning av djur något som de har både
utbildning för och praktisk erfarenhet av.
Det borde därför vara rimligt att veteri-
närkliniken kan vara ett stöd när ett djur
i en barnfamilj ska avlivas. Barns per-
spektiv inom detta forskningsområde är
tämligen outforskat (7) men studier på
vuxna djurägare har visat att det bemö-
tande och stöd som veterinären ger både
inför, under och efter en avlivning har
potential att påverka djurägarens sorge-

process (4, 8). Flera studier har visat på
vikten av att göra djurägaren delaktig
och låta denne närvara vid avlivningen
(1, 8) samt att personalens bemötande
har betydelse för djurägarens upplevelse
av avlivningen (3, 8). Flera forskare 
lyfter fram att djurägares förväntningar
på veterinärer gäller mer än bara djurets
omvårdnad. I samband med ett djurs
död innebär det bland annat att kunna
möta djurägarens känslor av sorg (3, 5,
6). Detta ställer krav på färdigheter som
de flesta veterinärer och anställda vid
veterinärkliniker inte har någon formell
kunskap eller träning inom (6, 8).     

SARA GALLI, fil kand, beteendevetare, föreläsare och författare*

I de fall barn deltar vid en avlivning med en bra förberedelse och stöd från vuxna kan det
innebära ett viktigt tillfälle för barnet att lära sig hantera död och förluster.

Att ha barn med vid avlivning 
av ett sällskapsdjur
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STUDIENS SYFTE

Syftet med studien var att undersöka
hur anställda vid veterinärkliniker
bemöter barn som deltar vid en avliv-
ning. Genom studien ville jag undersöka
vilken erfarenhet intervjupersonerna
hade av barns medverkan vid avlivningar,
hur ett barn förbereds då ett djur avlivas
beroende på barnets ålder samt om det
fanns kunskap om vad som är viktigt i
mötet med barn i sorg. Studien omfattar
barn mellan tre och tio år då barn i denna
ålder inte har ett utvecklat abstrakt tän-
kande och inte kan förstå döden på ett
mer vuxet sätt. Detta ställer därmed krav
på en kommunikation som behöver
anpassas till ett barns ålder och mognad
(9, 14). Studien omfattade planerade av -
livningar som sker på en veterinärklinik.

METOD

Datainsamlingen i denna studie om -
fattar sex kvalitativa intervjuer med tre
veterinärer, två djursjukskötare och en
djurvårdare som arbetar på sex olika
veterinärkliniker. Fem av klinikerna lig-
ger i Storstockholmsområdet och en kli-
nik på en mindre ort i Svealand. Inter-
vjuerna har kompletterats med uppgifter
via de aktuella veterinärklinikernas hem-
sidor samt mail och telefonkontakter
med SLU.  

Urvalet av respondenter skedde genom
ett bekvämlighetsurval. Detta urval kan
möjligen innebära att de som deltog i
studien var mer intresserade av ämnet
och att svaren därför skulle blivit annor-
lunda om urvalet var slumpmässigt. Stu-
dien genomfördes som c-uppsats inom
ramen för min examen till beteende -
vetare vid Stockholms Universitet våren
2015.

SAMMANFATTNING AV STUDIENS

RESULTAT

Resultatet visar att intervjupersonernas
erfarenhet är att det är oproblematiskt
att ha med barn vid en avlivning då de
hanterar situationen mycket bra. Detta
förutsatte att barn hade stöd från en
vuxen och var införstådda med vad som
skulle hända. Fördelar som responden-
terna såg med att barn deltog var att de
inte behöver skapa egna bilder eller fan-
tasier av hur en avlivning går till och ser
att det är smärtfritt för djuret. Några
belyste att det även kan vara en viktig

lärdom i att vara djurägare och viktigt
att få ta avsked av djuret. 

Dock visar resultatet att det inte var
särskilt förekommande att barn deltog.
Detta antog intervjupersonerna berodde
på att många föräldrar har en okunskap
kring hur en avlivning går till och är
osäkra på om det är lämpligt att barnet
deltar. Flera antog även att föräldrarna
kunde ha svårt att prata om och hantera
död och sorg tillsammans med sina barn.
I de fall då avlivningen gällde ett mindre
djur som var barnets deltog fler barn än
då det gällde exempelvis en hund eller
en katt som i större grad är familjens djur.

Det var bara en av klinikerna som
uttalat rekommenderar barn att delta
vid avlivning då deras erfarenhet var att
det var bra för barnet och dess sorgebe-
arbetning. På denna klinik medverkade
barn i större grad vid avlivningar. På de
övriga klinikerna var barn välkomna
men det fanns ingen uttalad policy att
rekommendera barn att delta. 

Resultatet från studien visar att samt-
liga respondenter gör sitt bästa för att
avlivningen ska bli en bra upplevelse för
barnet. Föräldrarna har fått information
om avlivningsprocessen antingen via
telefon eller i samband med ett rådgi-
vande besök. Det var ingen som hade
någon skriftlig information riktad till
barn. I samband med avlivningen be -
skrev samtliga respondenter noga för
deltagande barn vad som skulle hända.
Några av respondenterna uttryckte dock
en svårighet att ibland möta barns frågor
eller reaktioner i samband med avlivning
och att veta på vilken nivå de skulle prata
med barnet. Detta berodde även på en
osäkerhet i vad föräldrarna förväntade
sig att de skulle säga.

Det språkbruk som verkar vara veder-
taget för att beskriva att djuret skulle dö
var att det skulle ”somna in”. I samband
med att barn deltog fanns en viss med-
vetenhet bland veterinärerna att detta
begrepp skulle användas försiktigt med
barn för att det inte skulle råda någon
tvekan om vad som skulle hända. Resul-
tatet av studien visar att ingen av respon-
denterna fått någon kunskap om barn i
sorg via sin utbildning. Det verkar fin-
nas en avsaknad kring kunskap om barn
och deras utvecklingsnivåer då utbild-
ningarna till veterinär och djursjukskö-
tare inte alls omfattar barnperspektivet

och viktiga aspekter i bemötandet då
barn deltar vid en avlivning. Respon-
denterna hade genom erfarenhet och
utbyte med kolleger utvecklat egna sätt i
hur de bemötte barn som deltog. Det
gavs utryck för att det finns ett allmänt
behov av att utbildningarna i större grad
omfattar mer kunskap och träning i
kommunikation och samspel med djur -
ägaren.

REFLEKTIONER

Sammantaget visar studien att barnper-
spektivet verkar vara relativt osynligt på
klinikerna och inom utbildningen för
veterinärer och djursjukskötare. Det
innebär att det finns en möjlighet för
kliniker att utöka sin kundvård till att
omfatta barnets perspektiv i samband
med en avlivning. För många föräldrar
borde detta vara välkommet då många
inte har kunskap om hur en avlivning
går till eller vet hur man ska förbereda
barnet. Det borde även vara värdefullt
för personal vid veterinärkliniker att ha
en viss kunskap kring barns utvecklings-
nivåer och tankemässiga mognad i sam-
band med diskussioner om djuret i 
allmänhet, men i synnerhet då barnet
befinner sig i sorg i samband med att
djuret har dött eller avlivats. 

Utifrån studiens resultat vill jag reflek-
tera kring några aspekter: vilket språk-
bruk som är lämpligt att använda då
barn deltar vid en avlivning, möjliga skäl
till att få barn deltar vid en avlivning
samt på vilka sätt veterinärkliniker kan
utöka och stärka barnperspektivet vid
avlivningar.

Problematiskt språkbruk
Ska vi säga till barnet att djuret ska
somna in eller vågar vi säga som det fak-
tiskt är, att det ska dö? Detta är en
central fråga jag ställer mig efter denna
studie. 

Ordet död och att djuret ska dö
används i väldigt liten utsträckning,
istället beskrivs en avlivning som att 
djuret ska ”sova” eller ”somna in” både
muntligt men även på klinikernas hem-
sidor. Att prata om att ett djur somnar
in är begripligt då djuret vid en avliv-
ning får en överdos med sömnmedel.
Detta blir dock ett problem då barn som
är under tio år inte har utvecklat sin 
förmåga att tänka abstrakt och därmed
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har en svårighet att förstå den typen av
omskrivningar (14). För barnet betyder
begreppet ”sova” just att sova. Om det
används i samband med en avlivning
kan barnet börja koppla ihop sova 
med död vilken kan skapa förvirring 
och oro inför att sova eller att andra ska
sova. Ju fler gånger de vuxna använder
ordet ”dö” utan omskrivningar desto
mer bekvämt kommer barnet att upp -
leva situationen. Vuxna kan göra döden
be griplig genom att exempelvis säga ”nu
har hjärtat slutat slå”, ”nu lever inte dju-
ret längre” eller ”nu har djuret dött” (14).

Föräldrar behöver tydliga råd
Resultatet av studien visar att det inte är
så vanligt att barn deltar vid avlivningar.
Det verkar som att många föräldrar är
villrådiga om barn ska vara med och
vänder sig till kliniken för att få en
rekommendation. Flera föräldrar verkar
inte heller ha förstått att det ens var möj-
ligt att barn kunde följa med. Har vete-
rinärkliniker en roll i att stödja föräld-
rarna att inkludera sina barn i samband
med avlivning? 

En av intervjupersonerna utryckte
tydligt att deras klinik rekommenderade
djurägarna att ta med sig barnen då det
var något som låg inom klinikens över-
tygelse och erfarenhet sedan 30 år. På
den kliniken deltog barn i avsevärt större
utsträckning än på de andra klinikerna
som inte aktivt rekommenderade barn
att delta. Det kan tolkas som att veteri-
nären ses som en auktoritet och att det
är viktigt för föräldern att få ett god-
kännande huruvida barnet ska medverka
då de själva saknar kunskap. De övriga
intervjupersonerna uttryckte att barn
var välkomna men menade att det måste
föräldrarna själva ta beslut om. Möjligen
kan bristen på kunskap om att det finns
fördelar för barnet att delta påverka att
de inte väljer att mer aktivt rekommen-
dera barn att delta. Att inte barnperspek-
tivet finns med på hemsidorna i texten
om avlivning skickar säkerligen även 
signaler om att barn inte förväntas delta
i detta sammanhang. 

Som utgångspunkt måste det vara för-
äldrarna som ansvarar för att barnets
perspektiv tillgodoses i samband med en
avlivning. Däremot är det rimligt att
utgå från att anställda vid veterinärklini-
ker har större kunskap och erfarenhet av

en avlivning och av hur barn kan uppleva
det än de flesta föräldrar. Därför anser
jag att veterinärkliniker borde kunna
bistå med kunskap och stöd i större
utsträckning än de i dag gör, för att för-
bereda barn på ett ännu bättre sätt.

Möjliga sätt att utöka barn-
perspektivet 
För att skapa en så bra upplevelse som
möjligt utifrån barnets perspektiv kan
veterinärkliniker med några enkla medel
utöka sitt stöd till barn som deltar i sam-
band med en avlivning. 

Idag finns inte barnperspektivet med
alls på klinikernas hemsidor vilket kan
förstärka föräldrars tveksamhet om att
barn bör delta. En enstaka rad där det
framgår att barn är välkomna skulle där-
för kunna ha ett stort symbolvärde. Kli-
nikerna skulle även kunna ha en skriftlig
information, exempelvis en nedladd-
ningsbar pdf-fil, som på ett enkelt sätt
beskrev och möjligen illustrerade hur en
avlivning går till, vad föräldrarna bör
tänka på och hur de kan förbereda bar-
net. På detta sätt skulle föräldrarna få ett
redskap att kunna förbereda barnen på ➤

VETENSKAP

Det verkar finnas en avsaknad av kunskap om barn och deras utvecklingsnivåer då utbild-
ningarna till veterinär och djursjukskötare inte alls omfattar barnperspektivet.
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ett bättre sätt än att de själva ska försöka
förklara vad som ska hända. Denna
information kan de då läsa och visa för
barnet som ges möjlighet att ställa frå-
gor. Den informationen kan även
användas i de fall då barnet inte
vill delta vid avlivningen. 

I all kommunikation, såväl
skriftlig som muntlig, är det viktigt
att använda ett språkbruk som är begrip-
ligt för barn under tio år, dvs att djuret
inte ska ”somna in” utan faktiskt dö. Då
många djurägare är i chock i samband
med att ett djur ska dö borde denna typ
av skriftlig information vara värdefull
för djur ägare oavsett ålder. I samband
med rådgivning per telefon kan kliniken
aktivt fråga om det finns barn i familjen
och beskriva klinikens erfarenheter då
barn deltar. I de fall då man vet att barn
ska följa med kan ålder och antal anteck-
nas vilket möjliggör för de anställda att
förbereda sig. I samband med telefon-
samtal kan personalen även hänvisa till
information som finns på hemsidan eller
i annan form. De skulle även kunna
uppmana till att barnet gärna får ta med
sig en teckning eller något annat minne
som den vill att djuret ska få ta med sig,
vilket kan vara värdefullt för barnets 
sorgebearbetning. Utifrån veterinärklini-
kens perspektiv skulle det kunna inne -
bära ett större kundåtagande för barn -
familjsgruppen vilket enbart borde tolkas
av kunderna som en god kundvård.
Detta skulle även ligga i linje med den
forskning som visar att bemötandet 
vid avlivning är viktigt och att allt fler
kliniker i USA utökar sitt engagemang
kring bemötandet av djurägaren i sorg
(12, 13).

AVSLUTANDE KOMMENTAR

Jag har egen erfarenhet av att det sätt
som vuxna bemöter barn i sorg på, har
en stor betydelse för hur sorgen bearbe-
tas. Under mina tio första år var jag med

om flera dödsfall och förluster som om -
fattade djur och nära anhöriga där jag
bemöttes främst med tystnad och få 
förklaringar. Utifrån mina erfarenheter
anser jag att vuxna har en viktig roll i att
våga prata om död och sorg med barn. 

Inspiration till att genomföra denna
studie får jag tacka min dotter för. När
hon var fem år behövde vi avliva famil-
jens 14-åriga hund Musse. För min dot-
ter var Musse en familjemedlem som
funnits hela hennes liv. Hennes tankar
och funderingar var många. Vi gjorde
henne delaktig och lät henne vara med
under avlivningen, på begravningen och
i de beslut vi tog. Ju mer vi pratade desto
bättre hanterade hon den svåra situa-
tionen. Jag valde därför att skriva en bok
utifrån barnets perspektiv då ett säll-
skapsdjur ska avlivas ”Får hundar korvar
i himlen?”. En förhoppning är att boken
ska vara en hjälp för föräldrar att förbe-
reda och göra barn delaktiga när ett säll-
skapsdjur ska avlivas. Veterinärkliniker
har köpt in boken till försäljning till sina
kunder eller som kundvård. På detta vis
bidrar möjligen även jag till den utveck-
ling jag önskar se. 

Jag ser mycket fram emot att följa hur
veterinärernas roll kring barns medver-
kan vid avlivning utvecklas och i vilken
form dessa ämnen kommer att diskute-
ras inom utbildningarna. Det borde
även vara värdefullt med vidare studier
om barns deltagande vid en avlivning
för att få kunskap om barnets perspektiv
och vad som skulle kunna utvecklas. 
En annan intressant studie skulle kunna
omfatta hur föräldrar pratar med sina
barn när sällskapsdjur blir sjuka och

gamla och hur de då hjälper barnen att
hantera eventuella avlivningar, död och
sorg. 
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➤

VETENSKAP

I all kommunikation är det viktigt att 
använda ett språkbruk som är begripligt
för barn under tio år, dvs att djuret inte
ska ”somna in” utan faktiskt dö.
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Den som är intresserad att läsa den
kompletta c-uppsatsen eller veta 
mer om boken ”Får hundar korvar 
i himlen?” är välkommen att kon -
takta författaren via e-post:
sara.galligreen@gmail.com

SVT 7 -15fi:Layout 1  15-05-23  09.25  Sida 36



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  7 • 2015 37

DÖDA VILDSVIN UNDERSÖKTA FÖR
MJÄLTBRAND OCH AFRIKANSK SVINPEST
I mitten av april påträffades sex döda vildsvin
nära stranden vid sjön Kvismaren i Örebro län.
Fyndplatsen gjorde att två av vildsvinen kunde
bärgas och skickas in till SVA för obduktion
och provtagning. På grund av närheten till plat-
sen för mjältbrandsutbrotten 2011 och 2013
undersöktes vildsvinen avseende mjältbrand.
Dess utom undersöktes båda inom ramen för den
övervakning av afrikansk svinpest som på går.

Samtliga analyser var negativa. Fynden vid
obduktionen stödde teorin att vildsvinen hade
drunknat och sedan legat i kallt vatten en 
längre tid.

Grisar (och vildsvin) är inte lika känsliga för
mjältbrand som idisslare och kan överleva sjuk-
domen i högre utsträckning. Sjukdomsbilden
kan variera från så kallad svalgantrax, där fram-
för allt infektion i svalget ses, till sepsistillstånd
med plötsliga dödsfall.   

Till följd av mjältbrandsutbrotten vid Kvis-
maren vaccineras vissa betesdjur i området mot
mjältbrand. En förstärkt passiv övervakning
pågår i området vilket innebär att betesdjur och
vilt undersöks avseende mjältbrand i större
utsträckning än i övriga landet.

Alla självdöda vildsvin som kommer in till
SVA för obduktion provtas för afrikansk svin-
pest och det är även möjligt att skicka in prover
från döda vildsvin som påträffas men inte kan
skickas in. Afrikansk svinpest förväntas orsaka
mycket hög dödlighet om den kommer in i den
svenska vildsvinpopulationen varför under -
sökning av självdöda vildsvin är ett sätt att 

upptäcka sjukdomen om den introduceras till
landet. 

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LÄKARE OM
ZOONOTISK MRSA 
Nu finns ett nationellt kunskapsunderlag för
läkare om att ge råd om hygien till lantbrukare
som bär på MRSA och arbetar med lantbrukets
djur. Syftet är att förhindra att MRSA sprids
mellan människor och djur och därmed att
förebygga antibiotikaresistens.

Vid ett fynd av sex döda vildsvin i Örebro län i mitten

av april misstänktes flera smittsamma grissjukdomar,

som dock alla kunde avskrivas. Epizteln redovisar även ett nyligen framtaget

kunskapsunderlag för läkare angående spridning av MRSA från människor till

lantbrukets djur. Texten är sammansatt av Mikael Propst, SVA.

MÅNADENS EPIZTEL

Grisar (och vildsvin) är inte lika känsliga för mjältbrand som idisslare och kan över-
leva sjukdomen i högre utsträckning. 
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Människor och djur kan smitta varandra
med olika varianter av meticillinresistent Staphy-
 lococcus aureus (MRSA). Sverige har idag en låg
förekomst av MRSA hos både djur och männi-
skor jämfört med många andra länder. Dock
ökar MRSA även här, och därmed även risken
för att djur smittas av personer som hanterar
dem och tvärtom. MRSA kan spridas i djur -
populationer och det är därför viktigt att för-
hindra att bakterien kommer in i besättningarna.

Det framtagna kunskapsunderlaget för
humansjukvården tar bland annat upp riskfyllda
arbetsmoment, hygienrutiner och den juridik
som påverkar vilka åtgärder man kan utnyttja
för att förebygga smitta. Underlaget är tänkt
som ett stöd för behandlande läkare och smitt-

skyddsläkare, men kan användas även av de
veterinärer som stöter på denna problematik.
Kunskapsunderlaget är publicerat på socialsty-
relsens webbsidor www.socialstyrelsen.se.  ■

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.

Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade kan 
nominera kandidater till fullmäktige och är också valbara. 
Mandatperioden gällande detta val kommer att vara tre år 
(2016–2018) med tillträde den 1 januari 2016.

Nominering ska vara skriftlig (kan ske via e-post 
kansli@svf.se) och innehålla följande uppgifter för att 
vara giltig:

– Namn på den nominerade kandidaten, personnummer 
och kontakt- och adressuppgifter.

– Skriftlig (gärna via e-post kansli@svf.se) bekräftelse av 
den som nominerats att hon/han accepterar att kandi-
dera till fullmäktige för den gällande mandatperioden 
(2016–2018).

– Kontaktadresser till den person som står bakom nomi-
neringen.

En särskild nomineringsblankett
förbundets hemsida www.svf.se, Förbundet/Blanketter/
Övriga blaketter. Den går även att beställa via e-post 
kansli@svf.se, alternativt genom att ringa 08-545 558 20.

Nuvarande fullmäktigeledamöter kan nomineras för 
omval om de accepterar det. En lista på nuvarande 

Förbundet och Fullmäktige. Medlemmar kan även få den 
informationen från förbundskansliet, kansli@svf.se eller 
08-545 558 20.

Ytterligare frågor kring nomineringsprocessen besvaras 
av SVFs kansli via kansli@svf.se.

Nominera kandidater
till SVFs fullmäktige 2016–2018
Sveriges Veterinärförbunds medlemmar direktväljer ledamöter 
till förbundets fullmäktige. 

Valet avser 15 ledamöter samt ersättare och sker senare under 
hösten 2015. Namnen på kandidaterna som nomineras ska vara 
för bundskansliet tillhanda senast den 31 augusti 2015.

Nominering – hur gör man?
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Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik

FIGUR 1. Höger lateralprojektion av torax. FIGUR 2. Ventrodorsalprojektion av torax.

SVAR SE SIDAN 54

Flera av veterinärtidningens läsare har hört av sig och rea-
gerat över den bild på handmjölkning av en ko som pryder
omslaget till nummer 6/15. Bilden visar en hårdhänt 
hantering av kons juver, som inte överensstämmer med den 
helhandsfattning vid mjölkning som används idag.

Redaktionen beklagar det olyckliga bildvalet. Bilden är

köpt för att hålla tillräckligt bra fotografisk kvalitet, men
urvalet av bilder på handmjölkning av kor är begränsat hos
de kommersiella bildbyråerna. Redaktionen lovar att välja
mer pedagogiska omslagsbilder i framtiden.

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör, Svensk Veterinärtidning

Olycklig omslagsbild på SVT 6/15

En nio månader gammal maine coonkatt
undersöktes för att den under de senaste tre
månaderna visat dyspné och hosta efter lek.
Fallet är utvalt och tolkat av Hannah Holle,
aspirant till steg II-utbildningsprogrammet Bild-
diagnostik, Djursjukhuset Albano.

Maine coon, hankatt, nio månader
ANAMNES OCH KLINISK UNDERSÖKNING: En nio måna  -
der gammal maine coon hankatt undersöktes för att
den under de senaste tre månaderna visat dyspné och
hosta efter lek. Katten blev flåsig under lek men var
normal om den inte ansträngde sig.  Blodproverna
var normala förutom ett lindrigt förhöjt SAA-protein
(serum amyloid A-protein) och förhöjt cTnI-(cardiac
Troponin I)-värde. Vid den kliniska undersökningen
noterades inga avvikelser. Hjärt- och andningsfrekven -
ser var inom normalvariation.

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Tre projektioner av torax
togs. Figur 1 visar höger lateralprojektion och Figur 2
visar ventrodorsalprojektion. Vänster lateralprojektion
gav inte mer information och presenteras därför inte
i denna fallbeskrivning.

FRÅGESTÄLLNING: Vilka förändringar kan du se på
röntgenbilderna?
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id SLU engagerar vi stu-
denterna i några av 2000-

talets största utmaningar
såsom klimatfrågan, matför-

sörjningen och vårt behov av
förnyelsebar energi. För att öka sina
kunskaper och kunna gå vidare in i
framtiden behöver de pedagogiskt skick-
liga och engagerade lärare med en stark
förankring i sina respektive verksam-
hetsområden. SLU har de allra bästa
förutsättningarna att bidra med veten-
skap och beprövad erfarenhet för att
klara utmaningarna, och i det arbetet
har ni, installandi, en viktig roll.

Med dessa ord välkomnade den av -
gående rektorn SLUs nya professorer vid
installationshögtiden i april. Totalt tolv
professorer installerades på Ultuna och
tre av dem är veterinärer.

MAGDALENA JACOBSON
Magdalena Jacobson tog veterinärexa-
men 1987 och arbetade inledningsvis
som distrikts- och grishälsoveterinär på
Gotland. 1992 återvände hon till SLU
som adjunkt i grismedicin. Hon på -
började en doktorandtjänst 1998 och
disputerade 2003 med en avhandling
om tarmsjukdomar hos växande grisar.
Under sin postdoktorsperiod var hon
laboratorieveterinär vid SVA, där hon
utvecklade nya diagnostiska metoder 
för proliferativ enteropati. 2008 tog hon
europeisk specialistexamen (Diplomate)
vid European College of Porcine Health
Management. Samma år antogs hon som
docent i grismedicin vid SLU och 2012
fick hon ett av universitetets samverkans-

lektorat. Magdalena Jacobson arbetar idag
i sin roll som professor i svinmedicin
med undervisning av veterinärstudenter
och med forskning på infektionssjuk -
domar hos gris.

I installationsföreläsningen berättade
hon att en stor del av hennes forskning
fokuserar på de endemiska diarrésjukdo-
marna. Här saknas en hel del basal kun-
skap, mycket beroende på att det har
saknats metoder för sådana studier. Hon
har därför lagt mycket tid på att för -
bättra, utveckla och utvärdera olika dia-

gnostiska metoder, framför allt för proli-
ferativ enteropati. En känslig och robust
diagnostik har möjliggjort studier av
sjukdomens förekomst, smittspridnings -
vägar, immunsystemets reaktion på in -
fektionen och olika möjligheter till
bekämpning.

GÖREL NYMAN
Görel Nyman skulle egentligen ha
installerats som professor i djuromvård-
nad redan 2014, men ”snubblade på
tröskeln” bokstavligt talat. I början av

Tre nya veterinär-
professorer vid SLU
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➤

Den 16–17 april var det dags för årets professorsinstallation på SLU i Uppsala. 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap välkomnade fem nya professorer 

varav tre är veterinärer: Magdalena Jacobson, Görel Nyman och Catarina Svensson. 
Installationen var även den sista i rollen som SLU-rektor för Lisa Sennerby Forsse.

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

SLUs avgående rektor Lisa Sennerby Forsse underströk vikten av pedagogiskt skickliga och
engagerade lärare i sitt tal vid installationshögtiden i april.
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förra årets installationsceremoni trampade
hon fel på scenen och bröt foten, med
åtföljande akuttransport till sjukhuset.
Under årets ceremoni gick det bättre.

Görel Nyman blev veterinär 1982 och
påbörjade året efter sitt doktorsarbete
vid dåvarande institutionen för kirurgi,
SLU. 1987 disputerade hon med en
avhandling om lungfunktion och gasut-
byte hos häst under anestesi. Som post-
doktor vid University of California i San
Diego och vid Kansas State University i
USA fördjupade hon sedan forskningen
inom klinisk fysiologi. Görel Nyman
an togs som docent i kirurgi med inrikt-
ning anestesiologi 1995 och tog en euro-
peisk specialistexamen i anestesi och anal-
gesi vid European College of Veterinary
Anaesthesia and Analgesia (ECVAA),
1998. Hon är idag verksam som lärare
och forskare vid djursjukskötarprogram-
met vid institutionen för husdjurens
miljö och hälsa och medverkar som exa-
minator i ECVAA.

Nymans forskning syftar till förbätt-
rad omvårdnad och patientsäkerhet för
djur som får narkos och smärtlindring 
i samband med operation. Arbetet be -
drivs i samverkan med Uppsala univer -
sitet och med universitet i Europa och
USA.

Att söva ett djur innebär alltid risker,
men att söva en häst är avsevärt mer
riskfyllt än att söva ett mindre djur,
framhöll Görel i sin presentation. En

frisk häst löper minst tio gånger högre
risk att dö i samband med narkos jäm-
fört med en hund eller en katt. En
undersökning utförd på mer är 35 000
hästnarkoser i Europa visade att risken
för dödsfall i samband med narkos är
1,9 procent. Att sörja för en god syre-
sättning av blodet hos sövda hästar är ett
sätt att förbättra överlevnaden efter ope-
rationer, och dessutom minska risken
för postoperativa sårinfektioner. Genom
metoden ”pulsvis inhalerad kvävemo-
noxid” (PiNO) hoppas hon kunna för-
bättra syreinnehållet i blodet och sam -
tidigt sänka mjölksyranivåerna hos de
behandlade hästarna.

CATARINA SVENSSON
Även Catarina Svensson har varit med
på scenen vid flera professorsinstallatio-
ner. Efter veterinärexamen i Uppsala
1988 arbetade hon som vikarierande
distriktsveterinär men ett forskningspro-
jekt om diarré hos betande kalvar förde
henne 1990 till Försöksgården vid SLU
i Skara, där hon disputerade 1994 med
en avhandling om betessläppningskocci-
dios. Hon antogs som docent i medicin
för idisslare 1999 och 2002 blev hon
första gången professor, då i ämnet hus-
djurens produktionssjukdomar. Hennes
forskning har rört faktorer som påverkar
hälsa hos kalvar, hälsa, fruktsamhet,
mjölkproduktion och hållbarhet hos kor
samt metoder för sjukdomsövervakning.

Under åren 2009 till 2014 arbetade
Catarina Svensson med praktisk djur-
hälsorådgivning och utvecklingsarbete
vid husdjursföreningarna Hansa Hus-
djur och Växa Sverige. Våren 2014 åter-
vände hon till akademin som professor
inom ett nytt ämnesområde, hälsovård i
nötkreaturbesättningar, som hon ut veck -
lar genom forskning och undervisning.
Metodik inom djurhälsorådgivning är
ett forskningsfält som hon brinner extra
mycket för.

– Min forskning har fokus på att
finna vägar att förebygga vanliga sjuk  -
domar hos kor, kalvar och ungdjur, be -
rättade Catarina Svensson i sin installa-
tions föreläsning. T ex har större svenska
besättningar i genomsnitt högre kalvdöd -
lighet än mindre besättningar. Vi har
kunnat visa att diarréer ofta spelar en
avgörande roll. För att förebygga diarréer
är korrekt råmjölksutfodring A och O.
En färsk studie om starka och svaga
punkter i svensk kalvhållning tyder på
att lantbrukarna är medvetna om värdet
av att tidigt ge kalven råmjölk. De bris-
ter vi upptäckte handlade istället om att
kalvarna fick för lite råmjölk eller att den
var av dålig kvalitet, framhöll hon. Cata-
rina Svenssons mål är att utveckla förstå-
elsen för hur veterinärer kan bli ännu
bättre på att hjälpa gårdarna att förebygga
sjukdomar och på så vis förbättra djur -
omsorgen, garantera säkra livsmedel och
öka lönsamheten i företagen.  ■
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Catarina SvenssonGörel NymanMagdalena Jacobson
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ivermectin pasta 18,7mg/g mot rundmaskar och styng- 
flugelarver hos häst. Dosspruta á 7,49g räcker till 700 kg häst

L  Ä  K  E  M  E  D  E  L

N-vet erbjuder hästägare 
gratis träckprovsanalys 
vid behov

Vill du ha receptblock, kontakta N-vet 
Tel:  018-57 24 30/31/34
Fax:  018-57 24 32

Datum för senaste översyn av SPC:2007-01-18
QP54AA01. För ytterligare information, se Fass.se

Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Tel:  018-57 24 30/31/34 
Fax:  018-57 24 32

info@n-vet.se
www.n-vet.se

Har ett kort grepp som även passar mindre händer

Räcker till 700kg 
kroppsvikt

3 års 
hållbarhet

Pastan är vit och 
syns vid spill

Fri från 
smaktillsatser

Minskad försäljning av 
antibiotika till djur
❘❙❚ Försäljningen av antibiotika till djur
fortsätter att minska, enligt ett pressmed-
delande från Jordbruksverket den 5 maj.
Varje år rapporterar Jordbruksverket sta-
tistik till regeringen om hur mycket läke-
medel till djur som säljs i Sverige. Försälj-
ningen 2014 minskade med cirka sju 
procent jämfört med 2013 och den
utvecklingen följer en mångårig trend.
Under 2014 såldes 10,4 ton vilket kan
jämföras med 2007 då det såldes 17,3
ton. Även försäljningen av sådan antibio -
tika som är speciellt värdefull i behand-
lingen av människor har minskat med 
13 procent. Sedan 1 januari 2013 får
dessa medel inte användas som första-
handspreparat vid behandling av djur 
och det har sannolikt bidragit till minsk-
ningen. 

– Vi jobbar kontinuerligt, tillsammans
med andra myndigheter och organisatio-
ner, med åtgärder för att minska antibio -
tikaanvändningen, säger Kinfe Girma på
Jordbruksverket. Vi har bland annat en
gemensam handlingsplan för antibiotika-
resistens och medvetenheten kring pro -
blematiken ökar hos allmänheten. ■

❘ ❙❚ noterat

Försäljningen av antibiotika till djur 2014
minskade med cirka sju procent jämfört
med 2013. 
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Hund spred pest till människor i USA
❘❙❚ En amerikansk pitbullterrier i Colorado, USA, orsakade förra
året det största utbrottet av lungpest i USA sedan 1924, rappor -
terade Dagens Nyheter den 1 maj. Fyra personer drabbades av
den potentiellt dödliga infektionen. 

Den 28 juni förra året fick en man i Colorado hög feber och
hosta. Först trodde man att han drabbats av vanlig lunginflamma-
tion. Under det närmaste dygnet förvärrades hans tillstånd och
han började hosta blod. En bakterieodling visade att han drabbats
av lunginflammation orsakad av Yersinia pestis, som också orsakar
böldpest. Utan behandling är dödligheten 80–100 procent. Läkarna
satte in antibiotika med brett spektrum. Efter 23 dagar på sjukhus
hade mannen återhämtat sig. 

Eftersom det dröjde sju dagar innan läkarna insåg att det hand-
lade om lungpest hann ytterligare tre personer som varit i kontakt
med hunden insjukna, däribland en medarbetare på veterinärklini-
ken. Även de blev symtomfria efter behandling. Totalt identifiera-
des 114 personer som varit i kontakt med någon av de fyra pest-
smittade personerna. 88 fick antibiotikaprofylax i förebyggande
syfte.

Fallet utreddes rigoröst. Det framkom att mannen bara några
dagar innan han själv blivit sjuk fått avliva sin hund. Hunden hade
fått feber, svårt att röra käken och ena frambenet. När den fick
andnöd och hostade blod såg veterinären ingen annan råd än att
avliva den. ■

❘ ❙❚ noterat

En amerikansk pitbullterrier spred förra året lungpest till bland
annat personal på en veterinärklinik i USA.
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Agrias och SKKs Forskningsfond – www.agria.se och www.skk.se

 
Sök forskningsbidrag ur  
Agrias och SKKs Forskningsfond
Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben inbjuder härmed 
forskare att ansöka om forskningsanslag för verksamhetsåret 2016. 

Forskningspolicy
Fondens ändamål är att främja forskning om sällskapsdjur inom ramen för fondens 
forsknings- och utvecklingsprogram.

Prioriterade forskningsområden:
• Sällskapsdjurens betydelse för människan
• Forskning kring medicinsk rehabilitering 
• Utvärdering av diagnos- och behandlingsmetoder

Fonden kommer att prioritera projekt där samverkan sker mellan länder och lärosäten.

Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2015.
Mer information och ansökan finner du på www.agria.se och www.skk.se.
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en 16 april hölls det högtidlig
invigning av ytterligare 350
kvadrat meter. Ett hundratal
personer var med när chef -

 veterinär Titti Sjödahl-Essén
klippte bandet och sedan följde en guidad
rundvandring i små grupper. Störst intresse
rönte MR-kameran som djursjukhusets
välkända neurolog Cecilia Rohdin före -
visade. Hon kommenterade exempelbilder
och underströk att avancerad utrustning
också kräver djupgående kunskaper och
en hel del träning för att kunna tolka
resultaten. 

Peter Dahlberg, AniCuras koncernled-
ning, avslöjade att kameran kostade unge-
fär fem miljoner kronor i inköp och lika
mycket att installera. Man kalkylerar med
att räkna hem den stora investeringen på
tio år. 

I den nya tillbyggnaden finns även en
CT och ett välutrustat tandrum.  ■

Albano växer så det knakar
AniCura Djursjukhuset Albano hann knappt flytta in i de nya lokalerna 

alldeles intill den gamla byggnaden i Danderyd, förrän det var dags att utöka igen.

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Titti Sjödahl-Essén klipper till …

D

… och välkomnar alla till
nya Neurologicentrum!

Störst intresse tilldrog sig MR-kameran 
och de exempelbilder som Cecilia Rohdin förevisade.
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Tel: 018 - 57 24 30/31/34
info@n-vet.se  www.n-vet.se

Karprofen. Tablett och Tugg 20 mg, 50 mg och 100 mg.

Tablett och tugg 
 nu till samma pris! 

SAMMA PRIS PÅ BÅDA!

FÖRPACKNINGAR OCH PRISER  
(cirkapriser Apoteket.se maj -15)

Förpackning/antal  Norocarp  Norocarp tugg

20mg 10 st 54:- -
 20 st 59:- 59:-
 100st 168:- 168:-
50mg 10 st 70:- -
 20 st 80:- 80:-
 100st 274:- 274:-
100mg 20 st 126:- 126:-
 100st 405:- 405:-

Indikation: Antiinflammatorisk och analgetisk behandling av sjukdomar i muskulatur, 
leder och skelett samt vid behandling av postoperativ smärta hos hund.

Senaste översyn av SPC:
Tabletter:2010-03-19. 
Tuggtabletter:2011-11-24

För mer information se www.fass.se
QM01AE91 L  Ä  K  E  M  E  D  E  L

Peter Högberg ny rektor 
för SLU
❘❙❚ Regeringen utsåg den sista april pro -
fessor Peter Högberg till ny rektor för 
Sveriges lantbruksuniversitet. Han tillträ -
der tjänsten den 1 juli. 

– Jag känner mig hedrad och förväntans-
full inför den ansvarsfyllda rollen som rek-
tor för SLU. Vårt universitet är starkt inom
våra verksamhetsområden och är särskilt
viktigt med tanke på utvecklingen av en
hållbar biobaserad ekonomi. Jag hoppas
kunna fortsätta det arbete som Lisa Sen-
nerby Forsse framgångsrikt drivit, kom-
menterade den nya rektorn.

Peter Högberg är 60 år och är professor 
i skoglig marklära vid SLU sedan 1993.

Källa: Pressmeddelande från SLU den
30 april.  ■

❘ ❙❚ noterat

Karin Östensson, dekanus vid VH-fakulte-
ten på SLU, poserar tillsammans med den
nyutnämnde rektorn Peter Högberg.
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Sugen på nytt jobb?

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

Alex German vid 
Liverpools universitet
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➤

Alex German är, namnet till trots, brittisk veterinär som tog veterinärexamen vid University of Bristol 1994. 
Han disputerade vid samma universitet några år senare, blev brittisk smådjursspecialist 2001 och 

Diplomate of the European College of Veterinary Internal Medicine 2004. 

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Alex German är
aktuell som chef för
det tioårsjubilerande

Royal Canin Weight Management Cli-
nic vid Liverpools universitet, Europas
första bantningsklinik för sällskapsdjur.
Han är också Sverigeaktuell då han del-
tar som moderator vid SLUs stora kon-
gress Animal Obesity som går av stapeln
i Uppsala den 14–16 juni.

Hur stora är egentligen problemen med
överviktiga sällskapsdjur i Europa?

Omfattningen är betydligt större än
de flesta tror, ca 50 procent av alla säll-
skapshundar i Europa är överviktiga
eller feta och motsvarande siffra för 
katter är ca 30 procent. Övervikten hos
sällskapsdjuren ökar dessutom i omfatt-
ning i de flesta länder, även om det finns
regionala skillnader.

Din klinik firar tioårsjubileum i år, vad
har ni lärt er under denna tid?

Vi har visat att fetma är en komplex
och utmanande sjukdom som drama-
tiskt påverkar djurets liv. Sjukdomen (vi
är tydliga med att klassa övervikt som en
sjukdom) förkortar djurets livslängd,
ökar risken för att det drabbas av smärt-
samma tillstånd och ökar generellt dess
morbiditet. Vi har också genom både
gruppstudier och klinisk forskning tagit
fram behandlingsprogram som bygger
på tre grundkoncept: 1) framgång känns
bra, 2) viktminskning är svårt och 3)
skräddarsydda behandlingar.

Det låter som ganska allmänna sanningar,
förklara mer vad detta betyder i praktiken.

Vanligen behövs en viktminskning på
25–45 procent av djurets ursprungsvikt.
Med en optimal viktnedgång på en till
två procent i veckan tar det 230–280
dagar om man ska nå målet fullt ut. Då
gäller det att upprätthålla djurägarens
motivation under hela den tiden. Vi
börjar därför med en utförlig klinisk
undersökning och kartläggning av dju-
ret. Alla våra fall kommer på remiss från
kringliggande veterinärkliniker så djur -
ägarna är medvetna om problemet och
villiga att göra något åt det. Ändå behövs
det tydliga mått och bevis på vikt -
minskning för att ägarna ska behålla sin
motivation. Vi bygger upp en bild av
den enskilda patienten med både vikt

och kroppsform tydligt dokumenterat.
Foton är då till stor hjälp, liksom den
DEXA-röntgenmaskin (dual energy X-
ray absorptiometry) som vi investerat i.
Den visar specifikt djurets kroppsfett,
vilket många gånger får tveksamma
djurägare att vilja fortsätta behandlingen
lite till.

Den största viktnedgången sker alltid
under behandlingens första tre månader.
Det är under denna period som fram-
gången känns bra och som man ser tyd-
liga resultat. Därefter blir det svårare,
både att djuret behåller sin viktnedgång
och att programmet fullföljs. Bara 60
procent av klinikens patienter når sin
målvikt, ju längre tiden går desto fler

Alex German är chef för tioårsjubilerande Royal Canin Weight Management Clinic vid 
Liverpools universitet, Europas första bantningsklinik för sällskapsdjur. 
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djurägare hoppar av programmet. Vikt-
minskning är svårt.

Det är i detta läge det skräddarsydda

behandlingskonceptet är nödvändigt.
Varje patient ses som en enskild individ
med unika förutsättningar. Man gör en

behandlingsplan där dietåtgärder, livs -
stilsförändringar och övervakning skräd-
darsys för djuret och inte minst djuräga-
ren. Det innebär i princip två alternativ:
en komplett viktminskning som maxi-
merar djurets livslängd eller en partiell
viktminskning som förbättrar djurets
livskvalitet. Den kompletta viktminsk-
ningen är mest motiverad för yngre hun-
dar utan andra sjukdomar medan det
partiella alternativet kan vara tillräckligt
för äldre djur som redan drabbats av
följdsjukdomar.

I teorin låter det lätt att banta ett säll-
skapsdjur, det är ju helt beroende av den
mat som ägaren ger. Hur jobbar ni med
djurägarna?

Vi stimulerar ägaren att föra dagbok
över all utfodring som ges till djuret.
Det innebär inte bara ordinarie måltider
utan även belöningar, mat från andra
familjemedlemmar/grannar/besökare,
om djuret självt kan stjäla mat eller foder
från andra djur etc. Ofta räknar inte äga-
ren med mat som t ex ges som belöning
vid träning av en hund som en energi -
källa. Många ägare ger dessutom syste-
matiskt för mycket foder vid ordinarie
måltider. När vi har vägt varje foder giva
har vi sett att t o m informerade djur -
ägare ger tio procent mer energi vid varje
måltid än vad som är uppsatt i bant-
ningsprogrammet. Genom regelbundna
uppföljningsbesök kan djurägaren se
med egna ögon på viktkurvor, fotodoku-
mentation och DEXA-röntgenbilder
om behandlingen fungerar eller inte.
Det brukar vara ett effektivt sätt att tyd-
liggöra resultaten och det uppskattas
nästan alltid av ägarna.

Lycka till med verksamheten och välkom-
men till Sverige och Uppsala i juni!  ■
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5–6 november
Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna, Uppsala

DEXA-röntgen visar specifikt djurets kroppsfett, vilket många gånger får tveksamma
djurägare att vilja fortsätta behandlingen lite till. 
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Genom regelbundna uppföljningsbe-
sök kan djurägaren se med egna ögon
på viktkurvor, fotodokumentation etc
om behandlingen fungerar eller inte. 
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FACKLIGA FRÅGAN

Sjukdom i samband med 
semestern

Många är mitt uppe
i semesterplane-
randet nu och
flera har kanske
påbörjat sin

semester eller ska
påbörja den snart. Det

finns därför skäl att ta upp några
frågor om sjukdom i samband med
semestern.

FRÅGOR
Jag har ansökt om semester i god tid
enligt överenskommelsen på min arbets -
plats. Min chef har också beviljat den
och jag har beställt en resa. Det är fem
dagar kvar till min semester börjar men
en av kollegerna som skulle ha jobbat
har blivit sjuk. Kan min chef neka mig
min beviljade semester?

Om jag skulle bli sjuk på min semes-
ter (det hoppas jag verkligen inte), ska
jag ta sjukledigt då eller fortsätta min
semester?

SVAR
Ja och nej. Man ska kunna lita på att
beviljad semester gäller så att man kan
boka en resa eller göra upp andra planer.
Senast två månader före semestern har
man rätt att få besked om den är bevil-
jad eller inte. Det händer dock någon
enstaka gång att en arbetsgivare på
grund av oförutsedda händelser, såsom
sjukdom eller dylikt, tvingas ta tillbaka
beviljad semester.

Huvudregeln är att beviljad semester
inte kan tas tillbaka. Om arbetsgivaren
gör det ändå blir arbetsgivaren skyldig att
betala ersättning både för ekonomisk
skada (kostnaden för resan i det här fal-
let) och eventuellt för den kränkning
arbetstagaren har utsatts för. Det är dock
inga stora summor det handlar om.
Däremot ska kostnader för resor eller
dylikt som inte kan avbokas ersättas till
100 procent.

Oturen kan vara framme och man kan
bli sjuk även under semestern. Semes-
tern är till för avkoppling och rekreation
och inte för att ligga i sängen med hög
feber. Tanken är att man ska kunna åter-

hämta sig och samla kraft inför jobbet
under följande år. Enligt semesterlagen
har en anställd rätt att avbryta sin semes-
ter om han/hon blir sjuk.

Anmälan ska göras omedelbart eller
senast när man kommer tillbaka från
semestern. Man har rätt att begära
ersättningssemester, dvs att de dagar man
var sjuk ska räknas som sjukfrånvaro och
inte som semester. Detta gäller hela
sjukdagar, man får inte räkna del av
sjukdag. 

Om man anmäler att man var sjuk
och därmed följer de vanliga reglerna 
för sjukskrivning får man karensdag och
sjuklön. Därmed byts semesterledighe-
ten ut mot sjukledighet. Arbetsgivaren
kan begära läkarintyg som styrker att
man varit sjuk. Som anställd har man
sedan möjlighet att ta ut sina semester-
dagar i ett sammanhang vid något annat
tillfälle. Har semesterlönen redan beta-
lats ut är ersättningssemestern obetald
ledighet.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF

Snabbare kastrering av 
honkatter
❘❙❚ En ny teknik för att kastrera honkatter
har visat sig vara säker, effektiv och spara
tid, rapporterade Oregon State University,
College of Veterinary Medicine i ett press-
meddelande den 23 april.

En studie om förfarandet publicerades i
nätversionen av Journal of Feline Medicine
and Surgery den 13 mars av Kirk Miller, 
en veterinär verksam vid universitetet. 
I artikeln beskrivs en teknik som kallas

”pedicle slips”, som effektivt stoppar blod-
flödet genom de två blodkärl som går till
kattens äggstockar. Tekniken går i huvud-
sak ut på att binda kärlen i en knut. Detta
fungerar lika bra och är cirka 30 procent
snabbare än den procedur som använts i
årtionden och som kräver flera ligaturer
för att uppnå samma syfte. I en undersök-
ning av 2 136 kattungar och vuxna katter
som kastrerades med den nya tekniken
konstaterades det att den är säker och
utan någon signifikant ökning av blöd-
ningskomplikationer. Den minskar dess -
utom något den tid som djuret behöver
hållas under narkos.

– Att spara två minuter kanske inte låter
så mycket, men när man gör tusentals av

dessa förfaranden varje år, som vi gör, kan
man åstadkomma besparingar av både tid
och pengar, kommenterar Kirk Miller. ■

❘ ❙❚ noterat

En ny och snabbare teknik för att kastrera
honkatter har utvecklats vid Oregon State
University, USA. 
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färre mastiter post-partum

Marknadsförs av
Nordvacc AB

Box 112, 129 22 Hägersten
Tel. 08-449 46 50

Fax  08-449 46 46
vet@nordvacc.se

www.nordvacc.se

ATC VET-KOD QI02AB RECEPTBELAGT GODKÄND SPC 2009-02-11

STARTVAC är ett mastit-vaccin mot  Staphylococcus aureus 
koagulas negativa stafylokocker (KNS) och koliforma bakterier.
Godkänt för användning i 30 europeiska länder.

1:a

EMA 
registrerade

(European Medicines Agency) 
mastit-vaccinet

Högt skadestånd för 
ihjälskrämd häst
❘❙❚ En hundägare har dömts att betala en
halv miljon i skadestånd och 225 000 kro-
nor i rättegångskostnader till en hästägare
efter att hunden skrämt hästen, rapporte-
rade Dagens Juridik den 23 april. Hunden
befann sig på ”sin” tomt och sprang fram
till staketet och skällde när ett ekipage
med en travhäst passerade utanför. Hästen
blev skrämd och började skena – vilket 
slutade med att ekipaget körde ner i diket.
Hästen skadades och fick avlivas. 

Det bolag som ägt hästen stämde hun-
dens ägare vid Uppsala tingsrätt och krävde
henne på ersättning för travhästen som
värderats till mellan 500 000 och 750 000
kronor. Hundägaren medgav också skade-
ståndsansvar men ansåg inte att hästen
skulle värderas till mer än 425 000 kronor

– bland annat eftersom den ett halvår före
olyckan hade opererats för lösa benbitar i
två ben. Uppsala tingsrätt går nu på bola-
gets linje och dömer hundägaren att betala
500 000 kronor för hästens värde. De

experter som har hörts i målet har upp  -
gett att bortopererade Birkelandsfragment,
som funnits i ett av hästens bakben, i 
normalfallet inte påverkar en travhästs
värde. ■

❘ ❙❚ noterat

Uppsala tingsrätt har bedömt att bortopererade Birkelandsfragment
i normalfallet inte påverkar en travhästs värde. 
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Under som-
maren finns
både en

efterfrågan på sommarjobb från
skolungdomar och ett behov av
vikariehjälp hos många företag.
Några viktiga punkter att tänka på
vid anställning av sommarjobbare
och skolungdomar listas här.

ANSTÄLLNINGSAVTAL
Rekommendationen är att upprätta
skriftliga anställningsavtal. Lämpligen
tecknas ett avtal om allmän visstidsan-
ställning eller ett vikariat. Blanketter 
och mallar finns bland annat tillgäng -
liga på Företagarnas hemsida, www.fore-
tagarna.se/Medlemsformaner/Juridisk-
rad givning/Blanketter-och-mallar/

ARBETSMILJÖ
Vad minderåriga får arbeta med regleras
i arbetsmiljölagen. De får t ex inte arbeta
ensamma om arbetet kan innebära risk
för kroppsskada genom olycksfall, stark
psykisk påfrestning eller våld och hot.
Reglerna omfattar även minderåriga
som arbetar oavlönat i familjens företag.
Arbetsmiljöverket har tagit fram en bro-
schyr ”så får barn och ungdomar arbeta”
som innehåller värdefull information.
Broschyren kan hämtas på arbetsmiljö-
verkets hemsida, www.av.se.

LÖN
Lön gäller efter överenskommelse och
styrs bland annat av kompetens,
bransch- och marknadsläge. I många
kollektivavtal finns lägsta lönenivåer
angivna. Ofta har fackförbunden också
rekommendationer om var lönen för
sommarjobbare bör ligga.

SEMESTER OCH SEMESTER-
ERSÄTTNING
Vid en anställning kortare än tre måna-

der har den anställde rätt till semester -
ersättning och den ska utbetalas senast
en månad efter det att anställningen har
upphört. På lönebeskedet ska semester -
ersättningen redovisas separat. Saknas
kollektivavtal beräknas ersättningen en -
ligt semesterlagen, vilket som huvud re-
gel innebär tolv procent av intjänad lön.

SJUKLÖN
Om anställningen varar minst en månad
har den anställde rätt till sjuklön. Om
anställningen är kortare än en månad
har den anställde rätt till sjuklön när
anställningen varat i 14 arbetsdagar.

ARBETSTIDER
För anställda mellan 13–15 år: Max sju
timmars arbetsdag, högst 35 timmar i
veckan före 15 års ålder, därefter högst
40 timmar i veckan. Arbetsdagen får inte
börja före 06.00 och inte sluta senare än
20.00. Minst 14 arbetsfria timmar per

dygn och minst 36 timmars samman-
hängande ledighet per vecka.

För anställda mellan 16–17 år: Max
åtta timmars arbetsdag, högst 40 timmar
i veckan. Inte börja före 06.00 på mor-
gonen och inte jobba senare än 23.00.
Minst 12 arbetsfria timmar mellan varje
pass. Minst 36 timmars sammanhäng-
ande ledighet per vecka. 

För anställda mellan 18 år och äldre:
Ordinarie arbetsregler.

LARS NORDFORS

chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna
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Till sommaren – checklista för sommar-
jobbare och skolungdomar

FVF INFORMERAR

Vid en anställning kortare än tre månader har den anställde rätt till semesterersättning
som ska utbetalas senast en månad efter det att anställningen har upphört. Sommar-
jobbande skolungdomar på Parken Zoo, Eskilstuna. 
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TILL SALU
Veterinärmottagning i Hallsberg 
säljes. Ring 070 3725852.
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INSÄNT

Med anledning av artikeln ”Att
veterinärbehandla skadat vilt” i
Svensk Veterinärtidning 4/15, har
en fråga från en rehabiliterare
inkommit till artikelförfattaren, 
en fråga som även har veterinärt
intresse.

”Vem bestämmer hur djuret ska behand-
las när det tas till en veterinär?” undrade
en viltrehabiliterare med anledning av
artikeln ”Att veterinärbehandla skadat
vilt”, SVT 4/15. Frågan är juridiskt
intressant eftersom varken rehabiliterare
eller veterinär är ägare av djuret. Juridiskt
är det jakträttsinnehavaren på den mark
där djuret inhämtats som äger djuret.
Finns ingen jakträtt på området ägs dju-
ret av markägaren. 

Normalt för domesticerade djur är 
att djurägaren eller en representant för
denne söker veterinärens hjälp, veteri -
nären föreslår eller rekommenderar en
behandling som djurägaren har att
acceptera eller inte. Vanligtvis är detta
inga problem. Men när det gäller sjukt/
skadat vilt finns alltså inte djurägaren
med, oftast vet djurägaren inte ens om
att ett av hans/hennes djur omhänder -
tagits och befinner sig hos veterinär.

När länsstyrelsen godkänner en reha-
biliterare betyder det att myndigheten
har godkänt dennes möjlighet och 
kompetens att ta hand om och göra en
bedömning av hur djuret ska hanteras
och vårdas. Rehabiliteraren blir en av
myndigheten godkänd djurhållare. Som
sådan kan rehabiliteraren söka veterinär
assistans i behandling av någon annans
djur. Om djurhållaren accepterar vad
veterinären vill göra med djuret övergår
ansvaret för behandlingen till veterinä-
ren som sedan kan ge råd om och preci-

sera uppföljande behandling. Dock har
rehabiliteraren rätt att avbryta behand-
lingen för att istället t ex avliva djuret. 

MENINGSSKILJAKTIGHETER OM
BEHANDLING
Det som kan hända, och har hänt, är att
meningsskiljaktigheter om behandling,
lidande och eventuell avlivning av djuret
uppstår mellan rehabiliterare och veteri-
när. Den ena parten anser att djuret ska
eller kan behandlas på ett visst sätt, den
andra parten anser att det är olämpligt
och att avlivning är att föredra. I det 
fallet träder djurskyddslagen in. När vilt
är omhändertaget av människor gäller
djurskyddslagen där 2§ säger: Djur ska
behandlas väl och skyddas mot onödigt
lidande och sjukdom.

Det betyder att om rehabiliteraren
bedömer djurets behandling som ett
oacceptabelt lidande har denne som
djurhållare rätt att avliva djuret även om
veterinären anser sig kunna klara fallet

på ett djurskyddsmässigt acceptabelt
sätt. Likaså gäller att om veterinären
anser att djuret med djurskydd som bak-
grund bör avlivas medan rehabiliteraren
anser att veterinär behandling är accep-
tabel kan veterinären i solklara djur-
skyddsfall ändå avliva djuret men måste
sedan vara beredd att försvara sitt beslut
i rättsinstans. Djuret bör efter avlivning
obduceras för stärkande av bevis. 

Om rehabiliteraren inte accepterar 
en av veterinären bestämd avlivning och
vägrar att lämna ifrån sig djuret för
sådan, är det veterinärens skyldighet att
anmäla rehabiliteraren för brott mot
djurskyddslagen eller djurplågeri till
rättsinstans, eller anmäla ärendet till
kontrollerande myndighet, länsstyrelsen.
Veterinären ska se rehabiliteraren som
ansvarig djurhållare.

KALLE HAMMARBERG

leg veterinär, lärare i viltrehabilitering,
Hudiksvall

Vem bestämmer hur vilda djur ska 
veterinärbehandlas?

insänt

Fågel med den extremt smittsamma virussjukdomen fågelkoppor. Som en av myndigheten
godkänd djurhållare kan rehabiliteraren söka veterinär assistans i behandling av vilda djur.
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VMF får ökat ansvar
❘❙❚ SLUs styrelse beslutade den 5 maj att
studentkåren Veterinärmedicinska Före-
ningen (VMF) får ett utökat ansvarsområde
och fortsättningsvis också omfattar djur-
sjukskötarutbildningen. Ändringen är en
konsekvens av att utbildningen flyttats
från Skara till Uppsala.

Den sista juni läggs Skara studentkår
ner, där djursjukskötarstudenterna (DSS)
hittills varit organiserade. Fr o m den 1 juli

2015 kan sedan DSS bli fullvärdiga med-
lemmar i VMF. Det handlar om 40 studen-
ter i tre årskullar, dvs 120 potentiella nya
VMF-medlemmar. DSS har under vårtermi-
nen 2015 kunnat gå med som extramed-
lemmar i VMF utan formell rösträtt. Denna
infasning har enligt VMFs ordförande Sofie
Henriksson fungerat mycket bra. Både
veterinärstudenter och DSS är därför 
positivt inställda till den kommande sam-
manslagningen, säger VMF-ordföranden.
Från hösten 2015 kommer båda student-
grupperna att ha gemensam inspark och
gemensamt umgänge under studietiden,
vilket Sofie Henriksson är övertygad om

kommer att generera en bättre förståelse
för gemensamma framtida arbetsuppgif-
ter. Även veterinärernas kårhus på Ultuna
kommer att delas av de två studentgrup-
perna. ■

❘ ❙❚ noterat

Funkismys på kårhuset, i framtiden tillsammans
med djursjukskötarstudenterna.
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Veterinärtidningens kåserier är uppskattade 
inslag för många läsare. Redaktionen behöver dock 
ständigt nya texter från såväl äldre som yngre veterinärer. Alla har 
upplevt något utöver det vanliga, som kan sprida glädje bland kollegerna. 
Sätt det på pränt och hör av er! SVT-redaktionen

KÅSÖRER SÖKES
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Vilken är din diagnos? – Svar

RÖNTGENUTLÅTANDE
I lateralprojektionen kan den ventrala delen av diafragman
och hjärtsiluetten inte särskiljas utan dessa två strukturer
smälter samman genom en kontinuerlig mjukdelstäthet,
vilken har en distinkt dorsal begränsning (Figur 3, svart
pilhuvud) som ses ventralt om vena cava caudalis (Figur 3,
svart pil).

I ventrodorsalprojektionen konfluerar hjärtats kaudala
utlinjering med en mjukdelstäthet som är ca 2,5 gånger
bredden av kotpelaren (Figur 4, svarta pilar). Denna 
täthet konfluerar också med levern, vilket gör att dia -
fragmans mittparti inte kan identifieras. Plica vena cava
caudalis kan ses som en mjukdelstät linje strax till höger
om bröstkotpelaren kaudalt om hjärtat (Figur 4, svart pil-
huvud). Lungkärlen är symmetriska och hjärtats position
är normal. Hjärtformen och storleken kan inte säkert 
be dömas eftersom kaudala delen döljs av den konflue -
rande mjukdelstätheten. Dock ses ingen tydlig förstoring
i bredd eller höjdled. Inga tecken på hydroperikard kan
upptäckas.

De mjukdelstäta stråken som ses utmed ventrala bröst-
väggen är en artefakt från fuktiga hårstrån. Dessa påverkar
dock inte röntgenbildens tolkning i detta fall.  

RADIOLOGISK DIAGNOS
Bilderna visar onormal presentation i området för kaudala
hjärtsiluetten, ventrala diafragma och kaudala mediasti-
num med en kontinuerlig mjukdelstäthet mellan hjärtat
och ventrala diafragma, tecken på så kallad ”dorsal perito-
neopericardial mesothelial remnant”. Det radiologiska
utseendet och kattens unga ålder ger en stark misstanke
om ett peritoneoperikardiellt diafragmabråck. En annan
möjlig differentialdiagnos är traumatiskt diafragmabråck,
alternativt en massa i kaudala mediastinum (t ex neoplasi,
granulom, cysta). En process i lobus accessorius får anses
mindre sannolikt. 

DISKUSSION
Diagnos på ett peritoneoperikardiellt diafragmabråck
(PPDH) kan oftast ställas med ultraljud, kontraströntgen

FIGUR 3. Höger lateralprojektion av torax, där den svarta pilen pekar på
vena cava caudalis och det svarta pilhuvudet på en kontinuerlig mjukdels -
täthet mellan kaudala hjärtat och diafragman.

FIGUR 4. Ventrodorsalprojektion av torax, där 
de svarta pilarna pekar på det breddade kaudala
mediastinum och pilhuvudet på plica vena cava
caudalis.
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(speciellt vid misstanke om herniering av delar av gastro -
intestinaltrakten) eller datortomografi. I detta fall fanns bara
en homogen mjukdelstäthet i det misstänkta bråckområdet.
Det fanns ingen fettäthet eller gastäthet som kunde bekräfta
misstanken om PPDH (fett och gas avslöjar att det är delar
av mag-tarmkanal eller omentum som hernierat). Kontrast -
röntgen hade inte givit mer information eftersom magsäcken
inte var förskjuten.

Andra beskrivna röntgentecken vid PPDH är en förstorad
eller globoid form av hjärtsiluetten och dorsal förskjutning
av trakean. Dessa röntgentecken fanns inte här.

I det aktuella fallet ville man få så säker information som
möjligt för att styrka misstanken om PPDH. Man ville ute-
sluta eventuell lunglesion och få information om kaudala
mediastinum innan eventuell operation planerades. Den
modalitet som kunde uppfylla dessa kriterier bäst var en
datortomografiundersökning. 

Vid datortomografin kunde konstateras att högra delen
av levern var kranialt förtskjuten in i hjärtsäcken och låg dikt
an mot hjärtat (Figur 5, vit pil). Lobus accessorius hade nor-
malt utseende (Figur 6, svart pilhuvud) och låg lite vänster-
sidigt förskjuten av levern. Till höger bredvid accessoriska
loben ses vena cava caudalis (Figur 6, svart pil). 

En laparatomi genomfördes, vilket kunde bekräfta fyn-
den. Det fanns ett peritoneoperikardiellt diafragmabråck,
levern var framfallen i bråcket och uppvisade en samman-
växning med vänster kammares hjärtmuskel. Bråcket åtgär-
dades kirurgiskt. 

Om kattens symtom kan förklaras av fynden kan inte
säkert besvaras. En del av rapporterade fall upptäcks vid
vuxen ålder som bifynd, varför man vet att en del individer
med PPDH är asymtomatiska. När kliniska symtom upp-
kommer beror deras karaktär på vilket/vilka organ som är
framfallna och bråckets storlek, dess risk för strangulation
osv. De vanligaste symtomen associerar med respirationsap-
paraten eller mag-tarmkanalen. I det aktuella fallet kan det
tänkas att sammanväxningarna av levern med hjärtmuskeln
kan påverka hjärtaktiviteten mekaniskt eller möjligen leda
till arytmier.

Orsaken till PPDH är ett fel som uppstår under den
embryonala utvecklingen, på grund av tillfälliga genetiska
fel eller teratogena effekter. Septum transversum utvecklas
inte normalt, vilket gör att separationen mellan abdomen
och perikardiet blir ofullständig. Det resulterar i en kvarstå-
ende hiatus mellan hjärtsäcken och den ligamentösa delen av
diafragma. Andra kongenitala defekter som ses mer frekvent
i samband med PPDH är olika sternala malformationer,
defekter i kraniala abdominala väggen, portosystemisk
shunt, polycystiska njurar eller pulmonalisstenos. Weimera-
ner, perser och himalayakatter anses vara överrepresenterade
enligt den amerikanska litteraturen.

FIGUR 6. Transversal rekonstruktion kaudalt om hjärtat, pre
kontrast, lungfönster. Den svarta pilen pekar på vena cava
caudalis, det svarta pilhuvudet pekar på lobus accessorius.

FIGUR 5. Dorsal rekonstruktion, post
kontrast, mjukdelsfönster. Den vita pilen
pekar på levern som är kranialt förskju-
ten och ligger dikt an mot hjärtat.
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Medlemmarna i kollegiala nätver ket lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga. Du behöver inte vara medlem
för att ta kontakt och du garanteras sekretess och kan också välja att vara anonym. Samtalsämnet är fritt. 
Vanligt är att veterinärer vänder sig till nätver ket i frågor som rör till exempel ohälsa, stress, privata problem
och kri ser, alkohol- eller missbruksproblematik, ut brändhet, mobbning, hot eller an mälan till An svars nämnden
för djurens hälso- och sjuk    vård.

Kollegiala nätverket är ett självständigt nätverk bestående av vete ri närer som på ideell grund står till förfogande
för kolleger som behöver en sam tals partner. Sveriges Veterinärförbund har ini tierat verksamheten och stödjer 
nätverket med återkommande utbildning.

Kollegiala nätverket – veterinärer stödjer veterinärer

Eva von Celsing 
Eskilstuna 
Tel: 016–292 93
Mobil: 070-624 92 93
E-post: hvarsta.vet@telia.com

Eva har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
Hon har varit anställd vid Djur sjuk huset i Ströms holm under
åtta år, varit zooveterinär på deltid under två år och är nu privat -
prakti serande smådjurs veterinär utanför Eskilstuna sedan 17
år tillbaka. Hon föder också upp strävhåriga taxar och är även
styrelse medlem i Svenska Taxklubben.

Ilmars har större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat som
distriktsveterinär. Numera är han privat praktiserande med in-
 riktning på animalieproduk tionens djur. Han har varit fackligt
aktiv inom Distriktsveterinär föreningen, varit ledamot i SVFs
styrelse och är fortfarande verksam i flera av SVFs nämnder
och fonder.

Ilmars Dreimanis 
Laholm
Tel: 0430–600 72
Mobil: 0730 –60 10 08
E-post: imsestina@hotmail.com

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

Florin Gurban-Marcu 
Höör
Tel: 0413–219 00
Mobil: 073–349 79 98 
E-post: florin.gurban@telia.com

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

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

SVENSKA

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

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

v 26
NY 22–26/6 -15. ACCESIA DENTISTRY DEL I,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.se

NY 27–30/6 -15. MOCK EXAM, Halmstad.

Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.se

v 35
NY 30/8–1/9 -15. TANDEXTRAKTION PÅ

HUND, Halmstad. Arr: Accesia Academy.
Info: www.accesia.se

v 36
NY 3–5/9 -15. PERFECTING – ENDODONTI,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.se

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

11/9 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Stockholm Syd. 

Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se 

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

15/9 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Luleå. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

15–16/9 -15. KURS I SMITTSÄKRAD BESÄTTNING

– 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

KONGRESSER & KURSER

Vi söker dig som är veterinär med svensk veterinärlegiti-
mation och har erfarenhet av klinikarbete samt kunskaper 
och intresse för olika smådjursslag. Det är viktigt för oss att du 
som söker veterinärtjänsten har mycket god erfarenhet och 
vana vid olika typer av operationer, men även har ett allmänt 
intresse inom det veterinärmedicinska området.

Doctrivet Smådjursklinik (det lilla djursjukhuset) är nystar-
tad sedan våren 2013. Vi håller till i en gul äldre villa i Hud-

som utrus tas och utvecklas successivt tillsammans med vår 
personal. 

Doctrivet arbetar för att alltid bli bättre och utvecklas inom 
olika medicinska områden och att vara en mötesplats för olika 
samarbetspartners för personalens, verksamhetens och dju-
rens bästa.

Vi ser gärna att du är serviceinriktad och har både patienten 
och kunden (djurägaren) i fokus. Vi lägger stor vikt vid att visa 

-
betet med kunden och inom gruppen – lika viktigt som själva 
den medicinska kunskapen, kompetensen och erfarenheten. 
Personliga egenskaper som gör att du har god samarbets-

förmåga och kan arbeta både självständigt och i grupp vär-
desätts högt och är oerhört viktigt för verksamheten. Vi vill 
att du är ansvarsfull och har kompetens inom både medicin 
och kirurgi.

Tjänsten är en heltids-/deltidsanställning enligt överenskom-
melse. Helg- och kvällsarbete kan förekomma och ingår i 
tjänsten. Tillträde enligt överenskommelse. 

Vid frågor om företaget/verksamheten samt tjänsten kan ni 
vända er till verksamhetschefen och delägaren Tania Marie 
Randquist, 072-155 46 46 eller chefveterinär Raad Askar, 
073-960 40 45. Besök gärna vår hemsida www.doctrivet.se. 

Du är välkommen med din ansökan, samt CV och referenser, 
via e-post tania.randquist@doctrivet.se. Märk ansökan ”Vete-
rinär 1-2015”. 

Vårt motto är ”Veterinärvård med omtanke och själ”.

DOCTRIVET SMÅDJURSKLINIK 
– din veterinärklinik inom Stockholmsområdet i Huddinge söker

ERFAREN SMÅDJURSVETERINÄR
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➤ v 39
NY 21–25/9 -15. DENTISTRY DEL II,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.se

23/9 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Malmö. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

24/9 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Helsingborg. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

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

Info: www.vetabolaget.se

2–3/10 -15. BASIC AND ADVANCED DENTAL

SURGERY, Stockholm. 
Arr: Svenska sällskapet för djurtandvård.
Info: www.ssdt.se

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

NY 9–11/10 -15. ORAL REKONSTRUKTIONS -
KIRURGI, Halmstad. 
Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.se

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/specialistdjursjukhu-
set-helsingborg

v 42
14/10 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Stockholm. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

NY 15–17/10 -15. THE SOUTHERN EUROPEAN

VETERINARY CONFERENCE (SEVC) 2015,
Barcelona, Spanien. 
Info: www.sevc.info

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

v 43
NY 19–20/10 -15. KANIN- OCH SMÅDJURS -
TÄNDER, Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.se

ARBETA MED
DJURSJUKVÅRD
I VÄRLDSKLASS.
Evidensia har på kort tid blivit Nordens största och kvalitetsledande 
kedja för djursjukvård. Nu behöver vi förstärka med ytterligare  
en kollega. Därför söker vi dig som har specialistkompetens i  
hundens och kattens sjukdomar och som vill leda utvecklingen 
inom veterinärmedicin. 

CHEFVETERINÄR TILL ARNINGE OCH ÅKERSBERGA
I nära samarbete med klinikchefen leder du arbetet på djur- 
klinikerna och har det övergripande ansvaret för den veterinär-
medicinska verksamheten. Du har lätt för att kommunicera och 
skapa goda relationer med såväl kollegor som djurägare. För mer 
information och ansökan, kontakta eva.sandberg@evidensia.se 
eller läs mer på evidensia.se. Intervjuer sker löpande.

EVIDENSIA ÄR NORDENS kvalitetsledande kedja för djursjukvård. Hos oss 
får du välutbildade specialister och ny teknik, kombinerat med personligt 
omhändertagande. Det ger fler friska och lyckliga djur. Läs mer på evidensia.se
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22/10 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Göteborg. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

22–23/10 -15. ULTRALJUD GRUNDLÄGGANDE

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

23/10 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Göteborg. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

v 44
29–30/10 -15. PERIANESTETISK HANDLÄGG-
NING 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

NY 19–21/11 -15. TANDEXTRAKTION PÅ HUND,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.se

20/11 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Östersund. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

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

v 50
NY 10–12/12 -15. TANDREGLERING,
Halmstad. Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.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 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 SYMPOSIUM

2015 – RECENT ADVANCES II: FOOD ANIMAL

WELFARE DURING TRANSPORT, MARKETING AND

SLAUGHTER, Zagreb, Kroatien. 
Info: www.hsa.org.uk/internationalsym-
posium 

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

Evidensia erbjuder allt från basvård nära djurägaren 
till den allra mest avancerade vården vid våra 
djursjukhus. Vi växer i alla de nordiska länderna 
och behöver förstärka med ytterligare en kollega. 
Därför söker vi en vårdhygienansvarig för Evidensia 
Norden. Läs mer om tjänsten på evidensia.se eller 
maila annika.tranaeus.rowe@evidensia.se

NYA UTMANINGAR?
VI SÖKER VÅRDHYGIEN-
ANSVARIG!

SVT 7 -15fi:Layout 1  15-05-23  09.26  Sida 59



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

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

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

v 48
27–29/11 -15. THIRD INTERNATIONAL SYM -
POSIUM 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. ORTHOPAEDIC AND RESPIRATORY

POOR PERFORMANCE & REHABILITATION OF THE

SPORTS HORSE, 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 ACU-
PUNCTURE, SESSION III, Ålborg, Danmark.
Arr: Nordisk veterinær akupunktur 
selskab. 
Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Den halte, den vindögde och den fulle

EN MÖRK KVÄLL i djupaste Småland var jag utringd till en ko
med livmoderframfall. Eller som bonden uttryckte sig på tele-
fon: ”Jo alltså, först kom kalven, sen kom kalvhuset och nu
ligger de bara där”.

I den svagt upplysta lagården stod en liten gubbe och lutade
sig tungt mot en krycka. Han hälsade artigt och pekade med
kryckan in i skumrasket. På den ena foten hade han en stor
ICA-kasse väl fasttejpad med silvertejp. Jag tog mina saker
och famlade in i stallet. I en gammal träkätte låg mycket rik-
tigt alla tre: ko, kalv och kalvhus.

Förutsättningarna hade nu gått upp för mig. Min blick
gick från kons livmoder till gubbens inplastade fot. Han 
nickade glatt, slog sig på foten med kryckan och sade högtid-
ligt: ”Gips!”

Förstummad tittade jag på honom, men uppmanade
honom sedan att skaffa mer hjälp. Han såg förvånat på mig,
men skumpade sedan iväg för att ringa efter mer handräck-
ning.

Snart hörde vi det svaga ljudet av en gammal moped och
in i stallet klev en ofantligt stor, helt tandlös och mycket vind-
ögd man. Han tog av sig kepsen, torkade bort en snusrand i

mungipan, bugade och tog i hand. Strax efter kom en pickup
inkörandes på lagårdsplanen. Äntligen lite redigt folk, tänkte
jag och tittade förhoppningsfullt ut mot bilen. Bildörren gick
upp och ut ramlade/raglade en ung man i finkläder och
mockaskor.

Bonden haltade fram för att stödja honom samtidigt som
han med en mycket stolt min sade: ”Min son!” Sonen pre-
senterade sig sluddrande och tillade ursäktande ”Jag fyller år
idag och … hick … jag fick en flaska whiskey i födelse-
dagspresent”.

Eftersom kon under tiden hade behagat stiga upp fick ”den
vindögde” order om att grimma och hålla fast henne. Sam -
tidigt utförde jag, bonden, kryckan och sonen en märklig
dans bakom kon. Med ett livmodergaller mellan oss och med
sonen som bestämde takten, vinglade vi än hit och än dit.

Jag lyckades trycka tillbaka kalvhuset i kon och både folk
och fä överlevde denna livsfarliga dans.

När jag så småningom satt i bilen, efter att vänligt men
bestämt avböjt såväl snus som whiskey, log jag med hela
ansiktet.

KERSTI PERSSON
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SVT 7 -15fi:Layout 1  15-05-23  09.26  Sida 61



62 N U M M E R  7 • 2015 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
BOX 12 709
112 94  STOCKHOLM

BESÖKSADRESS: Kungsholms Hamnplan 7
TELEFON: 08-545 558 34
TELEFAX: 08-545 558 39
HEMSIDA: www.svf.se

REDAKTION:
JOHAN BECK-FRIIS

ansvarig utgivare & chefredaktör
TELEFON: 08-545 558 33
MOBIL: 070-717 73 25
E-POST: johan.beck-friis@svf.se

SUZANNE FREDRIKSSON

journalist
TELEFON: 08-545 558 32
E-POST: suzanne.fredriksson@svf.se

BRITA TRYBOM

redaktionssekreterare, annonser
TELEFON: 08-545 558 34
E-POST: brita.trybom@svf.se

LILL OCH KJELL EFVERGREN, EXPONERA

layout
TELEFON: 070-566 5661, 0734-28 26 80
E-POST: info@exponera.net

WIKSTRÖMS TRYCKERI AB, UPPSALA

tryckeri

ISSN 0346–2250

UTGIVNINGSPLAN 2015 

NR UTGIV- ANNONS- MANUS-
NING STOPP STOPP

1 14 JAN 10 DEC -14 3 DEC -14
2 3 FEB 13 JAN 5 JAN
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6 5 MAJ 13 APR 7 APR
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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 juli 2015

OLOF SCHWAN, Visby, 70 år den 1/7
MARK COLLINS, Borrby, 60 år den 2/7
MARIA CEDERSMYG, Gränna, 50 år 
den 2/7
STURE EJERBLAD, Sala, 80 år den 3/7
PER ARNESSON, Falköping, 60 år 
den 4/7
LARS RYDÉN, Uppsala, 80 år den 7/7
KARIN LANDIN, Hede, 60 år den 7/7
VIVECA ERIKSSON, Halmstad, 50 år 
den 7/7
MAURITZ KARLSSON, Gnesta, 80 år 
den 8/7
ROLF LUNDBERG, Alingsås, 70 år 
den 13/7
KERSTIN JOHANSSON, Kristianstad, 85 år
den 15/7
GÖRAN MALMBERG, Skara, 80 år 
den 15/7
LENA ENGLUND, Irland, 60 år den 15/7

MARIA LEDUNGER THULIN, Järfälla, 50 år
den 21/7
MIKAEL PETERS, Kalmar, 60 år den 23/7
ELISABETH BADEMO, Mölndal, 50 år 
den 23/7
ERIK KJELLGREN, Arboga, 70 år 
den 25/7
MARTIN RAPP, Kolbäck, 50 år 
den 25/7
PIA GUSTAFSSON, Bankeryd, 50 år 
den 27/7

Avlidna
F d biträdande överveterinär GUN LARS-
SON avled 4 maj 2015. Hon föddes 1925
i Hajom, Västra Götalands län, tog stu-
den ten i Borås 1946 och veterinärexamen
1955. Hon anställdes som AI-veterinär 
i Bettna 1955 och som besiktnings -
vete rinär i Norrköping 1966. Fr o m
1972 arbetade hon som distriktsveteri-
när i Norrköping och fr o m 1976 som
förste besiktningsveterinär vid Farmek i
Linköping och sedan som biträdande
överveterinär där fr o m 1985. Hon pen-
sionerades 1990.

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

Kungsbacka Hästklinik är en nybyggd modernt utrustad hästklinik som ligger i ett mycket 
hästtätt område i Kungsbacka med närhet till Göteborg. Den bemannas idag av två ve-
terinärer, två legitimerade djursjukvårdare och två hovslagare. Vår inriktning är ortopedi, 
rygg- och hältutredningar men även andra typer av medicinska utredningar förekommer. 

Vi söker nu en veterinär som är intresserad av ortopedi och hältutredningar på både rid- 
och travhästar. En viss vana att arbeta självständigt på klinik är ett krav. Formell kompe-
tens är meriterande men inget krav. Tjänsten kan även passa dig som fortfarande är under 
utbildning för specialistkompetens i hästens sjukdomar.

Tjänsten är ett vikariat som klinikveterinär 100 % tjänstgöring med möjlighet till förläng-
ning då kliniken är i ett expansivt skede. Viss tjänstgöring kan bli lagd till Djursjukhuset i 
Slöinge. Tillträde 2015-08-01 eller efter överenskommelse.

Din ansökan skickar du via e-post till k.aa@hallandsdjursjukhus.se. 

Frågor om tjänsten ställs till klinikchef Kristin Abrahamsson Aurell, telefon 0300-68 86 40, 
eller till koncernchef Anette Graf, telefon 0346-488 81.

Kungsbacka Hästklinik söker klinikveterinär

Hallands Djursjukhus ägs, utvecklas och drivs av veterinärer. Vi 
försöker hela tiden att utveckla vårt företag så att djuren får den 
bästa vården och djurägarna den bästa servicen. Hallands Djur-
sjukhus har årligen ca 36000 patientbesök varav ca 15000 på våra 
hästkliniker. Beslutsvägarna i vår organisation är korta varför varje 
medarbetare kan påverka sin arbetssituation och utveckling.
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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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