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N EN GÅNG har veterinärkåren imponerat stort på mig. 
För er som inte nyttjar sociala medier kan ärendet sammanfattas med
att en av våra kolleger blev utkallad av polisen för att hjälpa till med

omhändertagandet av ett stort antal djur där djurägaren sedan många år hade
fått anmärkningar av länsstyrelsen för sin djurhållning. Veterinären hade upp-
drag att vara med vid verkställandet av myndighetsbeslutet och var inte
inblandad i beslutsfattandet. Djurägaren och en ung person som befann sig
på gården vid omhändertagandet startade sedan en intensiv kampanj via
sociala medier som bloggar och Facebook där de försökte smutskasta veteri-
nären. Återgivandet av händelsen var mycket subjektivt och veterinären
anklagades för djurplågeri och att ha velat sko sig finansiellt på djurägarens
olycka, utan att bry sig om djurens välbefinnande. Många av de ”fakta” som
florerade var direkt felaktiga. Veterinären blev uthängd med namn och bild,
assistenter namngivna och telefonsamtal bandade och publicerade på nätet
utan veterinärens vetskap eller medgivande. Smutskastningen gick så långt att
man hotade att skada både veterinären, hennes djur och hennes familj. 

Veterinären var på grund av sekretess försvarslös och kunde inte bemöta
lögner och påhopp. Som egenföretagare stod hon ensam, utan en arbetsgivare
att hålla henne om ryggen. Veterinärens kamp skakade inte bara henne själv
i grunden utan fick hela kåren att rygga för hur maktlös man är mot sociala
medier och hur utsatta vi är som yrkesgrupp.

Extra allvarlig blev situationen när den etablerade tidningen Land
Lantbruk, som har tiotusentals prenumeranter, i en ledarartikel satte rubri-
ken: ”Övergrepp och djurplågeri – i djurskyddets namn”. I den återgav ledar-
skribenten, utan att granska fakta, detaljer hon fått via rykten och avslutade
med meningen ”Så sker även djurplågeri i djurskyddets namn”. När en anrik
tidning publicerar dylikt förstärks trovärdigheten för ryktena. När ledar -
skribenten kritiserades vägrade hon publicera en rättelse eller be om ursäkt.
Hur hanterar man situationer som denna?

Veterinärförbundets chefjurist valde att anmäla tidningen Land Lantbruk
till Pressombudsmannen. Vi ser att det finns ett behov av en beredskap för att
hjälpa och stödja medlemmar som råkar ut för denna typ av obehagliga 
förföljelser. Traditionellt (om man kan tala om tradition under de sociala
mediernas korta livstid) har den rätta vägen varit att låta påhoppen passera.
Att inte elda på diskussionen eller mata trollen. Men som ensam veterinär
känner man sig då ganska liten på jorden. 

Denna gång gjorde kåren något fantastiskt. Veterinärer från hela landet
engagerade sig i hat-trådarna, gav svar på tal och uttalade sig även i TV-
nyheter om den orättvisa hanteringen. Några tog initiativ till en ny hashtag,
#jagärveterinhär, i likhet med #jagärhär som kollektivt 
används för att uppmärksamma, kraftsamla och motverka 
hatkommentarer från nättrollen. Som flera kloka perso-
ner i kampen konstaterade: Ingen kan göra allt men 
tillsammans är vi enormt starka.

MARLENE ARESKOG

ledamot i förbundsstyrelsen

Ä
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Några ledtrådar – kirurg från Småland,
stiftelsen Djursjukhus i Stockholm, 
älskar hundar, femtio år som kliniker,
heter Gunnar i förnamn. Kan du 
svaret? Gunnar Möllermark förstås!

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

VETERINÄRTIDNINGEN TRÄFFAR Gunnar på
hans nuvarande arbetsplats, Haninge Djurkli-
nik. Där är han ett par dagar i veckan och efter
ett halvt sekel i gamet är han ”still going
strong”.

– Jag tycker fortfarande att det är väldigt
roligt att jobba och min fru tycker att det är bra
att jag håller igång så att jag inte gubbar till
mig, säger Gunnar med ett leende.

Gunnar kommer från Gemla, ett samhälle
nära Växjö. Att han blev veterinär beror på att
bästa kompisen under uppväxten, Lasse, bodde
på en gård där det fanns massor av djur. 

– Jag var alltid där. Det fanns hästar, kor, gri-
sar, ankor och sumpbäver. När veterinären kom
på besök var vi nyfikna och kikade in genom
fönstret, berättar Gunnar. 

Efter skolan funderade Gunnar på vad han
skulle bli. Valet stod mellan veterinär och
brandingenjör men efter tre år inom frivilliga
brandkåren kunde Gunnar konstatera att vete-
rinäryrket nog var ett hetare val. Hans första
kliv ut i arbetslivet skedde som tf distriktsvete-
rinär i Ängelholm. Han blev rätt så snabbt mätt
på det livet, framför allt på sjukresorna.  

– Ja, vill man köra bil kan man köra taxi, för-
klarar han.

Valet blev därför enkelt, det fick bli små-
djursklinik. Gunnar sökte sig till kirurgen på
dåvarande Veterinärhögskolan där han till en
början var ”extra assistent utan kostnad för
statsverket” och insöp lärdomar från bland
andra legendarerna Nils Obel och Berit Funk-
quist. Från 1970 anställdes han som amanuens

och stannade på Veterinärhögskolan fram till
1973. Det som skedde därefter kommer alltid
att förknippas med Gunnar Möllermarks
namn: uppbyggnaden av Djursjukhuset Bagar-
mossen.

– Den första september 1973 öppnades djur-
sjukhuset. Det var en typisk 1960-talsbyggnad,
platt som en pannkaka, och alldeles nytt. Vi var
drygt 20 anställda varav fyra veterinärer, Jan
Jevring, Eva Sewelius, Lars-Erik Kängström
och jag själv, berättar Gunnar.

Djursjukhuset drevs av Stiftelsen Djursjuk-
hus i Stockholm och det var tack vare denna
konstruktion som man enligt Gunnar höll sig
flytande. Men det var tuffa tider för veterinä-
rerna med dygnet runt-öppet alla dagar i veckan. 

– Vi turades om att ha jour, det blev alltså
vart fjärde dygn och så rullade det på. Vi job-

REPORTAGE

50 år som kliniker 
och still going strong 

Gunnars  ”intelligenta
händer” användes inte
enbart till kirurgiska in-
grepp utan också till en
hel del administration.
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bade stenhårt och de andra tre rasade i vikt i
början medan det blev tvärtom för mig. Jag
höll igång på medhavda smörgåsar natten lång,
ler Gunnar. 

DJURSJUKHUSET BAGARMOSSEN expanderade
snabbt. Under de 30 år som Gunnar tillbringade
där var han chef i 25. Under den tiden hände
det mycket. Fler veterinärer anställdes, ny appa-
ratur köptes in och man fick överlag större
kapacitet att ta emot fler patienter. 

– Den stora skillnaden mellan då och nu är
att vi var tvungna att ha pengarna först och
köpa sedan. Idag när riskkapitalisterna kommit
in i bilden är det tvärtom, kommenterar Gunnar
den snabba tekniska utvecklingen inom djur-
sjukvården. 

Medicinskt tycker han att det kommit in ett
stänk av amerikanskt tänkande som han inte är
riktigt överens med, att man gör allt man kan
göra och inte håller sig till det man bör göra. 

Det var inte bara Djursjukhuset Bagarmossen
som växte, det gjorde även Stockholmsområdet
och efterfrågan på djursjukvård ökade stadigt.
1980 öppnade Stiftelsen Djursjukhus i Stock-
holm en filial till Bagarmossen, Djursjukhuset
Albano. 

– Jag var med och planerade lokalerna som
inrymdes i en byggnad som tidigare inhyst
delar av Veterinärhögskolan. Det var välbekanta
utrymmen för mig som både studerat och arbe-
tat där, berättar Gunnar. 

ALLT SNURRADE sedan på i allt högre hastighet
– inte minst gällande nya hjälpmedel. När den
första datorn dök upp i verksamheten 1986
skapade detta en viss turbulens.

REPORTAGE

När Gunnar ska berätta om framgångar under sin långa karriär handlar det om
svåra fall där han lyckats med sin behandling eller starka minnen av tacksamma
djurägare.

Gunnar Möllermark älskar hundar. Redan vid tio års ålder fick
han sin första, en blandras mellan collie och schäfer. Sedan har
det fortsatt med en lång rad hundar av alla de slag, flera vint-
hundsraser som borzoi, saluki, greyhound, men också dvärg-
pudel och ett par blandraser av mer eller mindre känt ursprung.
Gunnar har tagit hand om många hundar som behövt ett nytt
hem. Som exempel nämner han en upphittad blandras som
kom till Bagarmossen och en ”fyrvägskorsning” från Hundstallet
i Stockholm. 

Förutom hundar är det musik och lantstället i Vingåker som
numera upptar den mesta tiden utanför arbetet. I Vingåker har
Möllermarks nämligen köpt ett gammalt bönehus på 250 kva-
dratmeter. Där finns det alltid något att göra.  

Lite släktforskning blir det också. Denna har visat att Gunnar
står riktigt djupt förankrad i den småländska myllan. Sedan 1658

har inte en enda kotte av hans anfäder fötts utanför Krono-
bergs län. Om samtliga är äkta smålänningar är dock lite osäkert
då ”okänd fader” finns med på några ställen i kyrkböckerna. 

Att Gunnar är far till sina tre döttrar bevisas inte enbart
genom folkbokföringen. De har alla ärvt vårdådran, två är sjuk-
sköterskor och en är kurator. Och till Gunnars stora glädje vill
ett av barnbarnen bli veterinär. 

Som avslutning kan veterinärtidningen avslöja att Gunnar
gillar att skriva limerickar, här följer ett aktuellt exempel:

En gammal veterinär från Trångsund
Tänker ibland på livet en stund
Ty hans yrke satt spår 
Så nu han får
Gå omkring och se ut som en hund

HUNDAR, MUSIK OCH LIMERICKAR
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– Den, datorn alltså, var inte särskilt popu-
lär, kommenterar Gunnar och avslöjar att det
faktiskt var några som slutade för att de inte
lyckades komma överens med det nya arbets-
redskapet. 

Förändringarna inom djursjukvården och på
Bagarmossen innebar även att dåvarande äga-
ren valde att anställa en vd 2002 och Gunnar
kopplades bort från det administrativa arbete
som utgjort en stor del av hans tjänst. Beslutet
blev en stor besvikelse för Gunnar som var van
vid att ha ett finger med i allt som gjordes och
att ständigt vara efterfrågad. När han senare
under intervjun får frågan om han upplevt
några kännbara motgångar under sin långa 
karriär är det bara denna händelse han nämner.  

Omvänt, gällande framgångar, handlar hans
minnen enbart om veterinärmedicinska sådana.

– Att lyckas med ett svårt fall, att t ex se en
illa tilltygad hund bli frisk är det roligaste som
finns, säger Gunnar och berättar om ett drama-
tiskt fall med en svårt skadad hund som hade
flera brutna ben och diafragmabrock.

– Att rädda en sådan hund till livet och senare
få se den helt återställd är en fantastisk upp -
levelse. 

Det allra starkaste minnet handlar dock om
en avlivning. Trots att det inträffade för många
år sedan är Gunnar uppenbart rörd när han
återger händelsen.

– Jag hade jour och det kom en familj med en
sjuk borderterrier. Det visade sig att den hade
en stor tumör i buken och det fanns ingen ting
att göra. Jag pratade med ägarna och förklarade
att det var bäst att avsluta hundens liv. Så blev
det. När allt var klart kröp lillmatte upp i knäet
på mig och tackade mig för att jag hjälpt hennes
hund. Sådana stunder etsar sig fast i minnet.

SOM NÄMNS I INLEDNINGEN

arbetar Gunnar på Haninge
Djurklinik ett par dagar i

veckan, främst med hältutred-
ningar och kirurgi. Att det blev just Haninge
Djurklinik som lyckades värva Gunnar har flera
orsaker. Han tycker att det är en lagom stor 
klinik, att det är trevligt att arbeta åt ägaren
Andreas Bystedt och att kliniken ligger geogra-
fiskt bra till för Gunnar som bor i Trångsund. 

Han arbetar tre förmiddagar i veckan och
hinner då med sex, sju patienter när han har
poliklinik och fyra, fem när han opererar. Det
är tillräckligt mycket för att hålla igång det som
en kollega benämnde ”Gunnars intelligenta
händer”.

– Det var Ann-Marie Nilsson, en nu avliden
kollega som arbetade mycket med katter, som

uttryckte det så när hon stod och tittade på när
jag opererade, kommenterar Gunnar som alltid
gillat att handgripligen visa operationstekniker
för kolleger. 

Bland de patienter som kommer till Haninge
för att träffa en av landets mest erfarna små-
djursveterinärer finns det en hel del gamla
bekanta namn, inte sällan barn och barnbarn
till de djurägare Gunnar lärde känna under sin
tid på Bagarmossen. 

– Det känns naturligtvis bra att de letat rätt
på mig och kul att få träffa djurägare från
samma familjer igen, säger Gunnar. 

De som gjort sig besväret att hitta Gunnar
Möllermark får lön för mödan. Även om han
fortfarande är mycket flink med skalpellen spar
50 år i yrket mycket tid och möda när det gäl-
ler utredning och diagnos.

– Det är i den rollen jag har allra mest nytta
av min långa erfarenhet, avslutar Gunnar, en av
landets ”mesta” kliniker.  ■

REPORTAGE

Gunnar älskar hundar och
har tagit hand om flera
individer som behövt ett
nytt hem. Hunden på bil-
den är en glad patient.
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Veterinärkongressen 2017
9–10 november

Sveriges lantbruksuniversitet
Ultuna, Uppsala

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

Föredragshållare Husdjurssektionen
Becky Whay disputerade vid Bristol University med sin avhandling om hälta 
och smärtlindring hos mjölkkor 1998 och har sedan dess varit engagerad 
inom detta område. Idag leder hon en forskningsgrupp vid samma universitet 
med fokus på olika aspekter av välfärd hos nötkreatur. En viktig aspekt i grup-
pens arbete är samarbete mellan rådgivare, veterinärer och djur ägare avseende 
implementering av åtgärder för att minska förekomsten av hälta. Becky är en 
efterfrågad, erfaren och uppskattad föreläsare såväl i Storbritannien som inter-
nationellt – och hon gillar kor!

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

Föredragshållare Husdjurssektionen
Kurt Bach är uppvuxen på en gård, utbildad lantbrukare och veterinär med 
stor erfarenhet av att arbeta med besättningsrådgivning i praktiken efter att ha 
arbetat i flera kotäta distrikt såsom Univet, Faxe och Kvægdyrlægerne Djurs-
land. Sedan 2014 är Kurt doktorand på Köpenhamns universitet där han  
undervisar danska veterinärstudenter i klövhälsa samt studerar bl a mekanis-
merna bakom uppkomsten av fångrelaterade klövskador vid kalvning – en 
forskning han kommer att presentera de allra senaste rönen från.

Föredragshållare Plenarsessionen
Alexandra Vilén är specialist i hundens och kattens sjukdomar och har under 
största delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat på Djursjukhuset i Helsing-
borg som kirurg. Hon satt i SVS smådjurssektions styrelse under tio år, och 
var under åtta av dessa Sveriges representant i FECAVA och WSAVA. Hon har 
lett en arbetsgrupp inom FECAVA som producerat riktlinjer för veterinär 
vårdhygien och antibiotikaanvändning och har varit aktiv i arbetet med flera 
policydokument från SVS avseende vårdhygien och särskilt resistenta bakte-
rier. Hon är en erfaren föreläsare nationellt och internationellt inom vård-
hygien och ansvarsfull antibiotikaanvändning.

Föredragshållare Husdjurssektionen
Anders Rønn är en praktiserande veterinär med dansk specialistexamen 
(kvægfagdyrlæge) som också har genomgått en tvåårig efterutbildning i klöv-
hälsa. Anders arbetar dagligen med besättningsrådgivning med fokus på bland 
annat klövhälsa och utfodring i sitt arbete vid stordyrssektionen av Ringe 
Dyre hospital, där han även är delägare. Anders kommer att ge handfasta tips 
och råd om hur man arbetar för att uppnå en långsiktig förbättring vid klöv-
hälsoproblem, inte minst hur man kan samarbeta med djurägare och andra 
aktörer för att åstadkomma förändringar.

Sverige Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
08-545 558 20  kansli@svf.se  www.svf.se
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➤

2014 blev der i Danmark under
stor mediebevågenhed holdt top-
møde om svinevelfærd, og der blev
vedtaget en handlingsplan for
bedre dyrevelfærd for svin som

både politikere, branchen, dyreværnsor-
ganisationer og supermarkedskæder stod
bag (15). Der var bred enighed om at
svinenes dyrevelfærd skulle forbedres
gennem en fælles indsats, som rækker
videre end gældende lovgivning. Delta-
gerne var blandt andet enige om at sætte
som mål, at flere pattegrise og søer skal
overleve, og på sigt skal alle søer gå i
løsdrift. Det var også en målsætning at
stoppe med kastration, at færre pattegrise
skal halekuperes og at styrke indsatsen
mod mavesår. 

På trods af handleplanen ser vi stadig
store udfordringer i velfærden for svin.
Vi har valgt at beskrive udfordringerne
ved at gå igennem staldene i den kon-
ventionelle produktion og se på dyrevel-
færden i forhold til de staldafsnit, som
svinene befinder sig i. I et afsnit til slut
ser vi på velfærdsudfordringer for økolo-
giske svin.

SØER I DRÆGTIGHEDSSTALDEN 
Plads, sult, manglende berigelse
Siden 2013 har der været krav om i hele
EU, at søerne er løse i drægtighedsstalde.
Det betyder at søerne kan være aktive 
i grupper, de kan være nysgerrige og

undersøgende, have social kontakt og
selv termoregulere ved at skifte position
og placering i stien. God dyrevelfærd i 
et gruppesystem kræver, at søerne kan
danne og opretholde en stabil rangor-
den. Det kræver god plads – særligt når
gruppen dannes – uhindret adgang til
ressourcer som vand, foder og gode 
liggepladser, og ikke mindst at flokken 
i videst muligt omfang holdes som en
stabil gruppe. 

Restriktiv fodring med energirigt
foder uden tilstrækkelig fylde medfører,
at drægtige søer oplever sult i store dele
af døgnet. Når søerne er sultne opstår
der let aggression og kamp om foder,
særligt i systemer hvor søerne ikke er
beskyttet mod hinanden i forbindelse
med udfordringen, eller hvor adgangs-
forholdene til foderet er trange. Mangel-
fulde forhold vedrørende plads og fod-
ring kan give benskader, som typisk ses 
i drægtighedsstalde og som i høj grad
bidrager til en høj sodødelighed (18). 

Adgang til halm kan reducere den
negative adfærd, men sikrer ikke mæt-
hed (7). Fiberindholdet skal være højt
for at sikre mæthed (8) og de fleste
gængse foderblandinger tilgodeser ikke
søernes behov for fiber. Derfor er der
fortsat udfordringer i forhold til såvel
fodersammensætning som stiindretning
i drægtighedsstalde, der kalder på nye/
forbedrede løsninger.

SØERNE I LØBESTALDEN  
Problemer med plads og gulve 
I løbestalden kræver den danske lovgiv-
ning, at søer og gylte fra fravænning og
indtil fire uger efter løbning skal være
løsgående i grupper. Goldsøer kan i den
egentlige brunstperiode opstaldes indi-
viduelt i højest tre dage. Søerne er meget
aktive i den periode og har stærk moti-
vation for social kontakt (16). Derfor er
restriktioner i forhold til at bevæge sig
frit i konflikt med deres motivation og
kan resultere i frustrationer. Netop den
øgede aktivitet omkring brunst får søerne
til at springe på hinanden, hvilket stiller
større krav til skridsikre gulve.  

I besætninger hvor søerne er løsgående,
vælges som regel gruppeopstaldningen.
Her har søerne mere plads at bevæge sig
på og kan rette deres seksuelle adfærd
mod hinanden. For at opnå en god dyre-
velfærd i en gruppe i denne periode, er
det vigtigt at der er plads nok. Søerne
springer ofte på hinanden i forbindelse
med for-brunst og brunst, og er der ikke
plads nok og er underlaget ikke tilstrække-
ligt skridsikkert, kan de let skade hin -
anden (16) (Figur 1). Dybstrøelse er
skridsikker, men kan omvendt give pro-
blemer med termoreguleringen, da dyb-
strøelsen let bliver for varm og søerne
derfor ikke kan komme af med over -
skudsvarmen. Derfor er det vigtigt frem -
adrettet at forske i og udvikle bedre

Dyrevelfærden i moderne
svineproduktion – hvad er

de aktuelle problemer?
På grund av platsbrist kunde inte alla artiklar i det nordiska temanumret om djurskydd publiceras i förra 
numret av Svensk Veterinärting (6/17). En andra artikel från Danmark publiceras istället i detta nummer. 

Författarna presenterar aktuella djurvälfärdsproblem i den moderna danska grisuppfödningen.

LENE JUUL PEDERSEN, agronom, seniorforsker, 
INGER ANNEBERG, journalist og master i sundhedsantropologi, post doc,
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gulve til søer i grupper og nytænke sti-
systemer, som kan sikre dem bedre plads
i dagene efter fravænning og under
brunsten. 

SØER I FARESTALDEN 
Mangel på bevægelsesfrihed, 
redebygning og termoregulering
I handlingsplanen for bedre dyrevelfærd
for svin er det sat som mål, at mindst ti
procent af de diegivende søer skal gå 
i løsdrift i 2020. Evalueringen af planen
i 2015 viser, at 4,1 procent af de die -
givende søer vil være løsgående i 2017,
hvis de byggeprojekter, der har fået til -
skud, gennemføres (14). 

Søerne i dag er så store at de eksiste-
rende kassestier ofte er både for smalle
og korte til, at søerne kan rejse sig uden
besvær (17). Fikserede søer vil ligesom
løse søer gerne bygge rede, men har
meget begrænsede muligheder for det.
Efter loven skal de have tildelt halm til
redebygning, men det sker ikke altid, og
den mængde halm de får er typisk ikke
tilstrækkelig til redebygning. Søer, der
ikke har mulighed for at udføre rede-
bygningsadfærd, viser stressreaktioner,

der kan resultere i blandt andet flere
dødfødte og vanskelige faringer (24).

De fikserede søer har sværere ved at
regulere deres temperatur, fordi de ikke
kan opsøge køligere liggepladser eller
sølebade, som er de vigtigste termoregu-
lerende virkemidler for svin. Fortsat
fokus på udvikling, test og ibrugtagning
af løsdriftstier til farende og diegivende
søer er derfor vigtige indsatsområde for
at forbedre dyrevelfærden.

PATTEGRISENE I FARESTALDEN  
Høj dødelighed, smerte ved 
kastrering og halekupering
En stor del af velfærdsproblemerne for
de nyfødte pattegrise knytter sig til, at
søerne i gennemsnit får meget store kuld
og ofte flere end soen har patter til (20).
De store kuld øger risikoen for at flere
pattegrise fødes med lav vægt, og for at
de får for lidt råmælk (3). Risikoen for
underafkøling er stor for de mindste
grise, og der opstår kamp om patterne,
hvilket kan medføre en forhøjet dødelig-
hed (Figur 2). Dødeligheden ligger på
omkring 22 procent af total antal fødte
grise (17), hvilket betyder at der fortsat

er udfordringer i forhold til at nå mål-
sætningen i handleplanen om en reduk-
tion i dødelighed til under 20 procent
døde inden 2020.

Pattegrise udsættes typisk for flere
indgreb som kastration og halekupering,
indgreb der gennemføres når grisene 
er to til tre dage gamle. Ved alle disse
indgreb viser forskningen at der følger
både akut og i nogle tilfælde kronisk
smerte med (5), og risikoen for infektio-
ner øges. Selv om det i dag er forbudt at
halekupere per rutine, sker det i langt de
fleste produktioner, fordi landmændene
har dispensation – under henvisning til
problemer med halebid i smågrise- og
slagtesvineperioden.

AMMESØER 
Søer får i dag typisk flere grise end de
selv kan passe og ernære. Det er derfor
almindelig praksis at samle overskydende
grise op og give dem til en so, som enten
har fravænnet sine grise eller som har
afgivet egne ugegamle grise til en anden
so, der har fravænnet egne grise (2-trins
ammesøer). I den danske produktion i
2015 blev i gennemsnit 17 procent af

➤
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FIGUR 1. Gruppeopstaldning af søer. For at opnå en god dyrevelfærd i en gruppe i denne periode, er det vigtigt at der er plads nok.
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søerne brugt som ammesøer, heraf er 88
procent to-trins ammesøer (21). Et stu-
die i 60 danske sobesætninger viser, at
velfærden for såvel ammesøer som patte -
grise påvirkes negativt sammenlignet
med en ikke-ammeso og hendes grise
(22). Ammesøerne får påvirket deres vel-
færd fordi de fikseres i længere tid, og
det påvirker også de involverede kuld
(22). 

FRAVÆNNINGSGRISE  
Medicin og plads
Under naturlige forhold fravænnes grisene
gradvist over en meget lang periode (op
til 15 uger) og begyndende efter uge to
(10). Når pattegrisene i produktionen i
dag fravænnes efter tre til fire uger, er de
hverken hvad angår immunforsvar, fysik
eller adfærd klar til at konsumere fast
føde (4). Det resulterer i et dramatisk
fald i indtaget af næring i de første dage
efter fravænning. Grisene udsættes des -
uden for en række andre stressorer ud
over separationen fra soen og ændringen

i mad og vand. Smågrisene transporte-
res, de udsættes for social stress ved at
blive blandet med grise fra andre kuld,
de sættes i et nyt miljø og derved øges
smittepresset (2).

En af konsekvenserne ved den tidlige
fravænning er en høj forekomst af diarré
og øget risiko for dødsfald. Forbruget af
antibiotika er derfor højt i denne periode
og det tildeles ofte gennem foder eller
vand på sektionsniveau. En senere fra-
vænning samt en procedure, hvor fra-
vænnede grise fx bliver i farestalden,
indtil de har vænnet sig til den ernæ-
ringsmæssige overgang, kunne være en
løsning. Stisystemer der tillader dette
bør derfor i højere grad udvikles og tages
i brug.

SLAGTESVIN  
Termoregulering, mangel på
beskæftigelse og halebid
Det skønnes, at mere end 80 procent af
EUs slagtesvin går i et miljø på fuld -
s paltegulve og uden relevant rodebeskæf-

tigelsesmateriale (1).
Manglen på mulig-
hed for at rette
undersøgende adfærd
imod relevant mate-
riale resulterer i fru-
stration og er en
væsentlig risikofaktor
for halebid. En ny
undersøgelse viser, at
ophør med halekupe-
ring i eksisterende
systemer med be -
grænset adgang til
halm og normal
belægning øger risi-
koen for halebid
(13). Jo mere halm
grisene har at beskæf-
tige sig med, jo mere
undersøgende adfærd
rettes mod materialet,
og jo mindre rettes
mod stifæller (9).
Øget mængde halm
(omkring 300–400
gram per dag per gris
afhængig af alder)
betød også lavere risi-
ko for mavesår (6) og
bedre tilvækst. 

Der er udfordringer

ved at bruge tilstrækkelig mængde halm
i mange nuværende staldsystemer, som
er baseret på vakuum-udslusning af gylle
i rørsystemer. Der er derfor behov for at
udvikle og tage nye gylleudslusningssys-
temer i brug, som kan håndtere større
mængder organisk materiale. 

Mangel på plads, særligt i slutningen
af opvækstperioden, udgør ligeledes en
belastning som kan øge risiko for
udbrud af halebid. Sidst i vækstperioden
går grisene så tæt, at det også er vanske-
ligt for dem at termoregulere via ligge-
adfærden i varme perioder. Særligt i sti-
systemer med delvist fast gulv medfører
det høj risiko for tilsvining af grise og sti,
da grisene søler i gødning og urin for at
køle sig ned. Derfor bør der være øget
fokus på tværfaglig forskning og udvik-
ling af metoder til forbedring af grises
termokomfort.

VELFÆRD OG UDFORDRINGER HOS
ØKOLOGISKE SVIN 
Økologiske søer går typisk på friland
året rundt, fodres med grovfoder og har
gode muligheder for bevægelse og rode-
adfærd. Økologiske drægtige søer er
mindre halte end indendørs opstaldede
søer (11), mens sodødeligheden ligger
på samme niveau som i den konventio-
nelle produktion (23).

Både økologiske og frilandssøer farer i
hytter på friland og har gode muligheder
for redebygning. Her kan varmebelast-
ning og solskoldning dog være et pro-
blem om sommeren, da de ikke kan søge
skygge andre steder end i hytterne, som
kan blive meget varme. Den tidlige patte-
 grisedødelighed ligger på et højt niveau.
Andelen af dødfødte grise i kuldene 
ligger også relativt højt og på samme
niveau som i den konventionelle pro-
duktion. Nye undersøgelser har vist, at
der er større risiko for dødfødsel om
sommeren og ved ældre magre søer (19).

Hos de økologiske slagtesvin viser et
nyt studie af kødkontroldata fra økolo-
giske, frilands- og indendørs slagtesvin
at der hos slagtesvin fra indendørs syste-
mer findes flere hasetrykninger, mens
der hos grise fra friland og økologi findes
flere tegn på halebid, hudlæsioner og
tegn på angreb af rundorme (12).

Selvom der er mange forhold ved den
økologiske produktion som fremmer
dyrevelfærden, er der også udfordringer

NORDISKT TEMA – DJURSKYDD

FIGUR 2. Velfærdsproblemer hos pattegrise knytter sig blandt
andet til store kuld, kamp om patterne og stor dødelighed.
Pattegrise udsættes typisk for flere indgreb som kastration og
halekupering, indgreb, der gennemføres, når grisene er 2–3
dage gamle. 
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(Figur 3). Derfor er det fortsat vigtigt
med et stort fokus på at løse disse – og
det er afgørende nødvendigt forsat at
styrke velfærden, da det er et vigtigt
brand for den økologiske produktion.
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FIGUR 3. Selvom der er mange forhold ved den økologiske produktion som fremmer dyre-
velfærden, er der også udfordringer – blandt andet tidlig pattegrisedødelighed på grund
af varme, halebid, hudlæsioner og tegn på angreb af rundorme.
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Goda mjölkningsrutiner är viktiga
för både mjölknedsläpp och juver-
hälsa. Kunskapen om vilka rutiner
som används i svenska mjölkko -
besättningar är dock låg. En obser-
vationsstudie av mjölkningsrutiner 
i 98 besättningar med lösdrift och
mjölkgrop har därför genomförts
som ett examensarbete vid SLU 
och SVA.  

INLEDNING
De första mjölkningsmaskinerna upp-
fanns under 1800-talet och allteftersom
tekniken vidareutvecklades banades väg
för storskalig mjölkproduktion (11).
Under 1930-talet introducerades mjölk -
gropar som effektiviserade och förenk -
lade mjölkningsprocessen. Sedan dess
har mjölkningssystemen utvecklats på
många sätt och idag finns ett flertal 
varianter av mjölkgropar samt mjölk-
ningskaruseller och automatiska mjölk-
ningssystem (Figur 1). Samtidigt har
inhysningssystemen utvecklats från
främst uppbundna system till olika typer
av lösdrift. Dessutom har besättnings-
storleken ökat markant. Eftersom smitt-
trycket ökar i större besättningar ställs
stora krav på skötseln för att hålla djuren
friska.

Parallellt med teknikutvecklingen har
ett intensivt avelsarbete pågått, vilket
resulterat i en kraftigt ökad mjölkavkast-
ning per ko och år. 1930 producerade en
genomsnittlig svensk ko cirka 2 000 kg
mjölk per år, en siffra som idag ligger på
cirka 10 000 kg per år. Aveln har under
lång tid i första hand varit fokuserad på
mjölkavkastning även om större vikt har

lagts vid andra egenskaper hos djuren,
exempelvis motståndskraft mot sjukdo-
mar som mastit, under de senaste decen-
nierna. Den ökade mjölkavkastningen
innebär en påfrestning för korna då 
en stor mängd mjölk ska utvinnas vid
varje mjölkning, varför denna bör ske på
ett så effektivt och skonsamt sätt som
möjligt.

För att minska risken för negativa
effekter av mjölkning är det viktigt att
använda goda rutiner. Målet med goda
mjölkningsrutiner är att stimulera mjölk-
nedsläpp, optimera mjölkutvinningen,
minimera belastningen på djuren i form
av juverhälsoproblem och skador samt
att säkerställa en god hygienisk kvalitet
på den insamlade mjölken. I Sverige är
bakterier som främst sprids mellan kor

vid mjölkning (t ex Staphylococcus aureus)
en vanligare orsak till mastit än bakte rier
som smittar från miljön till kon (t ex
Escherichia coli). Därför utgör mjölk-
ningsproceduren en stor risk för smitt -
spridning mellan individer, exempelvis
via mjölkningsorgan och mjölkarens
händer. En annan fara vid mjölkningen
är otillräcklig stimulering av juvret
innan mjölkningen påbörjas. Otillräck-
lig stimulering kan resultera i längre
mjölkningstid vilket kan ge förslitnings-
skador på spenarna och öka risken för
mastit. Ur ett livsmedelssäkerhetsper-
spektiv finns också risk för att dålig
hygien vid mjölkning leder till förore-
ning av mjölken och sämre livsmedels-
kvalitet.

I Sverige har bland annat Växa Sverige

JOHAN HALLBERG, leg veterinär, 
LISA EKMAN, leg veterinär, forskningsassistent,  

ANN NYMAN, forskare, AgrD och 
KARIN PERSSON WALLER, leg veterinär, 

statsveterinär, adjungerad professor*

Mjölkningsrutiner i svenska mjölk-
kobesättningar med mjölkgrop

granskad artikel
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FIGUR 1. Mjölkning i mjölkgrop är vanligt i lösdriftsbesättningar.
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publicerat rekommendationer för goda
mjölkningsrutiner och liknande rekom-
mendationer finns i andra länder. Flera
studier har visat att rekommenderade
mjölkningsrutiner inte alltid följs till-
fredsställande (1, 6, 17, 18) men få stu-
dier har undersökt hur väl de svenska
rekommendationerna följs. Huvudsyftet
med denna studie var därför att under-
söka vilka mjölkningsrutiner som
används i svenska mjölkkobesättningar
med lösdrift och mjölkgrop och att
utvärdera i vilken utsträckning befintliga
rekommendationer för mjölkningsruti-
ner följs. Studien omfattar huvudsakli-
gen de rutiner som tillämpas från det att
korna kommer in i mjölkgropen tills de
lämnar den. De undersökningar och
resultat som redovisas i artikeln är en del
av innehållet i ett nyligen genomfört
examensarbete vid SLU och SVA (12).

MATERIAL OCH METODER
En detaljerad beskrivning av material
och metoder redovisas i examensarbetet
(12) varför enbart en kort sammanfatt-
ning ges här. 

I studien ingick 98 mjölkkobesätt-
ningar i Götaland och Svealand som var
anslutna till Kokontrollen (Växa Sverige),
hade lösdriftssystem och mjölkgrop
(fiskben eller tandem) samt en besätt-
ningsstorlek på 50–210 kor. Insamling
av data utfördes av Lisa Ekman som en
sidostudie till ett forskningsprojekt om
juversår och hasskador hos mjölkkor.
Varje besättning besöktes en gång under
stallperioden 2013/2014 eller 2014/
2015. Informationen inhämtades genom
observation av en morgon-, middags-
eller eftermiddagsmjölkning per besätt-
ning och via ett speciellt frågeformulär
som besvarades av lantbrukaren eller
besättningens personal. Insamlad infor-
mation omfattade antal mjölkningar 
per dag, typ av mjölkgrop, fabrikat och
funktioner på mjölkningsutrustning,
spenrengöring och förstimuleringsruti-
ner före mjölkning, urmjölkningsruti-
ner, väntetid mellan förstimulering och
mjölkningsstart, användning av hands-
kar, spendesinfektionsrutiner efter mjölk-
 ning samt utvändig spolning av mjölk-
ningsorgan, mjölkgrop och väntplats.
Årsdata för mjölkavkastning och beräk-
nat tankcelltal inhämtades för varje
besättning från Kokontrollen.

Insamlade data bearbetades och sam-
manställdes deskriptivt. Fem parametrar
(användning av mjölkningshandskar,
användning av individuella fuktiga
juverdukar, urmjölkning i kärl, avtork-
ning av spenar direkt innan påsättning
av mjölkningsorgan och spendopp/
spenspray direkt efter avtagning) valdes
ut som markörer för efterföljsamhet av
Växa Sveriges rekommendation ”Stan-
dardrutiner: Mjölkning, 2. Friska kor”
(2). Alla besättningar poängsattes med
ett poäng för varje parameter som upp-
fyllde rekommendationerna varför alla
besättningar totalt fick 0–5 poäng där
en högre poäng tydde på en större efter-
följsamhet av Växa Sveriges rekommen-
dationer. Deskriptiv statistik användes
för att summera samtliga undersökta
variabler i datamaterialet, nämnda mått
på efterföljsamhet och de data som
inhämtats från Kokontrollen.

RESULTAT OCH DISKUSSION
I Tabell 1 presenteras koantal, mjölkpro-
duktion och beräknat tankcelltal för de
besättningar som ingick i studien. Anta-
let besättningar i olika kategorier varierar
då data saknades för vissa besättningar.
Mjölkgrop av typ fiskben fanns i 60
(61 %) av besättningarna medan övriga
hade tandemgrop. Den vanligaste mjölk -
gropsstorleken var dubbel-8 respektive
dubbel-4. I 92 besättningar (94 %)
utfördes mjölkning två gånger per dag
medan sex besättningar (6 %) mjölkade
tre gånger per dag.

Rutiner innan påsättning av mjölk-
ningsorgan (förbehandling)
Totalt identifierades 23 olika rutiner för
förbehandling (Tabell 2). Den vanligaste
rutinen var användning av fuktig juver-
duk följt av urmjölkning, som användes
i 43 procent av besättningarna.
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Tabell 1. MEDEL- OCH MEDIANVÄRDEN FÖR KOANTAL, MJÖLKPRODUKTION OCH TANKCELLTAL.

Variabel Antal besättningar Medelvärde Median

Medelantal kor under året 96 106 98,5
Mjölkproduktion (kg/ko/år) 95 9 687 9 555
Beräknat tankcelltal (celler/ml) 96 252 400 239 000

Tabell 2. RUTINER VID FÖRBEHANDLING INNAN MJÖLKNING OCH ORDNINGSFÖLJD FÖR DESSA I 98 LÖS -
DRIFTSBESÄTTNINGAR MED MJÖLKGROP. FÖRENKLING HAR SKETT GENOM ATT HÄNSYN INTE TAGITS TILL VAL

AV PREPARAT FÖR SPRAY/DOPP OCH OM ENGÅNGS- ELLER FLERGÅNGSDUKAR ANVÄNTS.

Förbehandlingsrutiner och deras ordningsföljd Antal besättningar

1. Fuktig juverduk 2. Urmjölkning 42
1. Spray 2. Avtorkning 3. Urmjölkning 7
1. Dopp 2. Avtorkning 3. Urmjölkning 6
1. Spolning med vattenslang 2. Avtorkning 3. Urmjölkning 5
1. Spray 2. Fuktig juverduk 3. Urmjölkning 5
1. Avtorkning 2. Urmjölkning 4
1. Fuktig juverduk 2. Urmjölkning 3. Avtorkning 4
1. Fuktig juverduk 2. Urmjölkning 3
1. Spolning med vattenslang 2. Urmjölkning 3. Avtorkning 3
1. Spolning med vattenslang (vid behov) 2. Fuktig juverduk 3. Urmjölkning 3
1. Fuktig juverduk 2. Avtorkning 3. Urmjölkning 2
1. Dopp 2. Fuktig juverduk 3. Urmjölkning 2
1. Urmjölkning 2. Fuktig juverduk 2
1. Spolning med vattenslang (vid behov) 2. Avtorkning 3. Urmjölkning 1
1. Fuktig juverduk 1
1. Spolning med vattenslang 2. Fuktig juverduk 3. Urmjölkning 4. Avtorkning 1
1. Spolning med vattenslang 2. Fuktig juverduk 3. Urmjölkning 4. Fuktig juverduk 1
1. Fuktig juverduk 2. Avtorkning 1
1. Urmjölkning 1
1. Spolning med vattenslang 2. Avtorkning 1
1. Spolning med vattenslang 2. Fuktig juverduk 3. Urmjölkning 1
1. Spolning med vattenslang 2. Fuktig juverduk 3. Avtorkning 4. Urmjölkning 1
1. Spolning med vattenslang (vid behov) 2. Fuktig juverduk 3. Urmjölkning 4. Avtorkning 1
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Användning av handskar
I 63 av 98 besättningar (64 %) användes
handskar vid mjölkning (Figur 2). Byte
av handskar, t ex vid nedsmutsning,
observerades inte i någon besättning. Att
inte använda handskar vid mjölkning
kan öka risken för smittspridning vid
mjölkning. Användning av handskar har
därför rekommenderats internationellt
under lång tid (16) och ingår även i
Växa Sveriges rekommendationer (2).

Rengöring – användning av dukar
Samtliga besättningar förutom två
använde någon typ av flergångsdukar i
textil eller engångsdukar av papper i sin
förbehandling av juvret. I de besättningar
som använde dukar varierade typ av 
duk och hur de användes (torra/fuktiga,
en duk per ko/en duk per flera kor,
engångs/flergångs, kombinationer av
dukar) avsevärt (Tabell 3). Växa Sverige
rekommenderar individuella fuktiga
juverdukar och detta användes av drygt
hälften av besättningarna. Någon form
av fuktig duk användes i nästan 70 pro-
cent av besättningarna medan cirka 70
procent av besättningarna använde
enbart individuella dukar (torra eller
fuktiga).

I nästan var femte besättning observe-
rades användning av samma duk till två
eller flera kor, vilket kan sprida bakterier
mellan juver inom besättningen. I en
metaanalys blev dock konklusionen att
det inte finns evidens för att användning
av individuella dukar har samband med
lägre tankcelltal (7). En annan under-
sökning (15) kunde inte heller påvisa
någon signifikant skillnad i tankcelltal
beroende på om individuella dukar
användes eller inte men drog slutsatsen

att denna sedan länge
rekommenderade me -
tod mycket väl kan ha
betydelse för juverhäl-
san, om än sekundärt
till avtorkning och des-
inficerande spendopp
efter mjölkning. Rodri -
gues och medarbetare
(18) visade emellertid
en signifikant lägre
incidens av klinisk
mas tit i uppbundna
besättningar som an -
 vän de individuella
dukar vid avtorkning
jämfört med besätt-
ningar som inte använ-
de individuella dukar.
Detta samband sågs
dock inte i lösdrifts -
besättningar. Studier
för att ytterligare ut -
värdera betydelsen av
individuella dukar
under svenska förhål-
landen är önskvärda i framtiden, i syn-
nerhet då kobundna bakterier utgör den
vanligaste orsaken till mastit i Sverige.

Fuktig rengöring
Fuktig rengöring utfördes i de flesta
besättningar (92 %) under förbehand-
lingsrutinen medan övriga enbart
använde avtorkning med torra dukar.
Två tredjedelar (68 %) av besättningarna
använde fuktig juverduk. Var femte
besättning i studien använde någon
form av spray eller dopp som första steg
i förstimuleringsrutinen, vanligast var
någon typ av såpa eller skumtvätt (exem-
pelvis DeLaval Biofoam). I samtliga

dessa besättningar användes fuktig eller
torr duk efter appliceringen av spray/
dopp. 17 besättningar (17 %) rengjorde
juvren med hjälp av vattenslang, varav
tio spolade samtliga djur och sju spolade
en mindre andel av djuren vid behov. I
samtliga dessa 17 besättningar användes
fuktig juverduk eller torr duk efter
användning av vattenslang.

Användning av vattenslang för rengö-
ring av juvret var oväntat vanlig och har
i tidigare studier visats ha samband med
högre tankcelltal (19, 20). En anledning
till användning av vattenslang kan vara
problem med smutsiga juver i besätt-
ningen.

Urmjölkning
Urmjölkning utfördes i 94 av 98 besätt-
ningar (96 %). Urmjölkningen gjordes 
i kontrollkärl i 18 av 94 besättningar
(19 %) medan övriga 76 (81 %) mjöl -
kade ur på golvet och/eller i duk. I 83
besättningar (88 %) var urmjölkning 
det sista steget i förstimuleringsrutinen
innan påsättning av mjölkningsorganet,
medan tre besättningar utförde urmjölk-
ning som första steg i rutinen. I 88 av 94
besättningar (94 %) gjordes urmjölk-
ning efter att någon form av fuktig ren-
göring utförts. I Tabell 2 redovisas full- ➤
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FIGUR 2. I 63 av 98 besättningar (64 %) användes handskar
vid mjölkning. Att inte använda handskar vid mjölkning kan
öka risken för smittspridning.
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Tabell 3. ANTAL (%) LÖSDRIFTSBESÄTTNINGAR MED MJÖLKGROP (N = 98) SOM ANVÄNDER OLIKA TYPER

AV JUVERDUKAR UNDER FÖRBEHANDLINGSRUTINEN. FLERA AV NEDANSTÅENDE PARAMETRAR ÖVERLAPPAR

VARANDRA.

Dukanvändning Ja Nej Data saknas
n (%) n (%) n (%)

Flergångsjuverduk 53 (54) 45 (46) 0 (0)
Enbart engångsduk 43 (44) 55 (56) 0 (0)
Fuktig juverduk (flergångs el engångs, 
individuella + ej individuella) 67 (68) 28 (29) 3 (3)
Individuell fuktig juverduk (flergångs 
eller engångs) 54 (55) 39 (40) 5 (5)
Endast individuella dukar (oavsett 
typ av duk) 70 (71) 17 (17) 11 (11)
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ständig kronologisk ordning i samtliga
besättningar.

Att mjölka ur på golvet kan innebära
en sämre eller försenad detektion av kli-
niska mastiter då förändringar i mjölken
blir svårare att upptäcka. Urmjölkning
på golvet kan också utgöra en risk för
smittspridning men detta är sannolikt
en mindre risk i lösdrifter jämfört med
uppbundna besättningar. Eftersom bara
ett fåtal besättningar utförde avtorkning
som sista steg utfördes urmjölkning näs-
tan alltid sist i förbehandlingsrutinen.
Detta är inte lämpligt enligt Johnson
(14) som menar att spenarna då kan
återkontamineras innan mjölknings -
organet sätts på. Även Växa Sverige
rekommenderar avtorkning med torrt
papper som sista steg i förbehandlings-
rutinen (2).

Avtorkning
Avtorkning med torr duk (eller, i en
besättning, träull) utfördes någon gång
under förbehandlingsrutinen i drygt en
tredjedel av besättningarna. Avtorkning
gjordes som sista åtgärd innan mjölk-
ningsorganet sattes på i elva av dessa 36
besättningar medan övriga utförde
urmjölkning efter avtorkning. Avtork-
ning skedde i högre grad i de besätt-
ningar där den fuktiga rengöringen
bestod av spolning med vattenslang,
spray eller dopp än i besättningar där
den fuktiga rengöringen utgjordes av
tvätt med fuktig juverduk. I fem besätt-
ningar gjordes avtorkning utan före -
gående rengöring.

Studier finns där avtorkning visats ha
samband med lägre tankcelltal (15) och
enligt Barkema och medarbetare (3)
finns ett samband mellan att inte utföra
avtorkning efter föregående fuktig ren-
göring och att ha höga tankcelltal. I vår
studie fanns dock inget samband mellan
avtorkning och lägre tankcelltal. Flera
studier har också visat att avtorkning
efter fuktig rengöring i stor utsträckning
bidrar till att reducera mängden bakte -
rier på spenhuden (8–10) och att fuktiga
spenar vid påsättning av mjölknings -
organet kan öka risken för nya juverin-
fektioner (5).

Påsättning av mjölkningsorgan
Både i fiskbensgropar och i tandemgro-
par var det vanligast att påsättning av

mjölkningsorgan gjordes efter förbe-
handling av två till fem kor. I tan-
demgropar var det dock nästan lika van-
ligt att påsättning av mjölkningsorganet
utfördes omgående efter förbehandling.

Enligt svenska rekommendationer ska
kor i tandemgrop förbehandlas en och
en men enligt vår studie sker påsättning
av mjölkningsorganet ofta efter att flera
kor förbehandlats. Den rekommende -
rade tiden från första juverkontakt till
påsättning är i litteraturen vanligen mel-
lan 60 och 120 sekunder och sålunda
innebär en något försenad påsättning av
mjölkningsorganen förmodligen inte
något problem från mjölkningssyn-
punkt. Däremot kan det leda till en
längre tid i mjölkgropen för varje
enskild ko och sålunda en större tids -
åtgång för mjölkaren. Vid mjölkning i
fiskbensgrop är Växa Sveriges rekom-
mendation att förbehandla två till tre
eller max fyra kor. Anmärkningsvärt vad
gäller fiskbensgroparna var att relativt
många (15 %) förbehandlade en ko i
taget men också att flera besättningar
med ”dubbel-10” och ”dubbel-12” för-
behandlade hela raden av kor innan
påsättning, vilket sannolikt innebar
mycket korta respektive mycket långa
intervall mellan första beröring och
påsättning. Sammantaget följer högst 60
procent av besättningarna de riktlinjer
för påsättning som föreslås i de svenska
rekommendationerna.

Rutiner efter mjölkutvinning
Avtagning av mjölkningsorganet
Funktionen automatisk avtagning av
mjölkningsorgan då mjölkflödet når ett
definierat tröskelvärde fanns i 84 av 98
mjölkningsanläggningar (86 %). Funk-
tionen fanns i 54 av 60 besättningar
(90 %) med fiskbensgrop och i 30 av 38
besättningar (79 %) med tandemgrop.

Spendopp/spenspray efter mjölkning
Nästan alla besättningar (94 %) använde
ett spenbehandlingspreparat efter mjölk-
 ning men bara drygt var tredje besätt-
ning gjorde behandlingen direkt efter
avtagning. De allra flesta använde någon
form av spenspray (84 %) och endast en
liten andel av besättningarna använde
spendopp (10 %). Bland de besättningar
som använde spray var spray i flaska
vanligast (78 %) medan övriga använde
spray i ledning (22 %). Desinficerande
preparat användes efter mjölkning i 89
procent av studiens besättningar och
den aktiva substansen var oftast jod eller
mjölksyra. 

Spendopp/spenspray med desinfice-
rande medel efter mjölkning är sedan
länge en väl etablerad metod för att
skydda juvret mot infektioner. Tidigare
studier (4, 13) har visat motsägelsefulla
resultat för om spendopp eller spenspray
leder till lägst tankcelltal och ingen 
konsensus finns i nuläget i frågan. Växa
Sverige rekommenderar spendopp eller
spenspray direkt efter avtagning och
understryker vikten av att hela spenen
behandlas.

Index för efterföljsamhet av 
rekommendationer 
Resultaten för de fem kriterier som in -
gick i bedömningen presenteras i Tabell
4. Högst efterföljsamhet sågs för rekom-
mendationen att använda mjölknings-
handskar vilket gjordes i närmare två
tredjedelar av besättningarna. Lite mer
än hälften av besättningarna använde en
individuell fuktig juverduk till varje ko
medan mindre än var femte besättning
utförde urmjölkning i kärl. Endast drygt
var tionde besättning torkade av spenarna
som sista åtgärd innan mjölkningsorga-
net sattes på och drygt en tredjedel
utförde spendopp/spenspray direkt efter
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Tabell 4. ANTAL (%) LÖSDRIFTSBESÄTTNINGAR MED MJÖLKGROP (N = 98) SOM UPPFYLLDE PARAMETRAR

UTVALDA SOM MARKÖRER FÖR EFTERFÖLJSAMHET AV VÄXA SVERIGES REKOMMENDATIONER.

Rutiner Ja Nej Data saknas
n (%) n (%) n (%)

Mjölkningshandskar 63 (64) 34 (35) 1 (1)
Individuell fuktig juverduk 54 (55) 38 (39) 6 (6)
Urmjölkning i kärl 18 (18) 79 (81) 1 (1)
Avtorkning som sista åtgärd innan påsättning 11 (11) 87 (89) -
Spendopp/spenspray direkt efter avtagning 37 (38) 60 (61) 1 (1)
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avtagning av mjölkningsorganet. Baserat
på dessa kriterier följde ingen av besätt-
ningarna samtliga av Växa Sveriges
rekommendationer. De flesta besätt-
ningarna (90 %) uppfyllde bara ett till
tre av de uppställda kriterierna. 

Utifrån resultaten bedöms den låga
frekvensen av avtorkning som sista åt -
gärd och att endast cirka två tredjedelar
av besättningarna använder mjölknings-
handskar ha störst betydelse i praktiken.
Urmjölkning i kärl sker förvisso i låg
utsträckning men konsekvenserna av
detta i form av smittspridning kan antas
vara betydligt mindre i mjölkgrop jäm-
fört med i uppbundna besättningar. En
erfaren mjölkbonde har sannolikt även
en god förmåga att upptäcka tecken på
klinisk mastit trots att urmjölkning inte
sker i kärl. Betydelsen av individuella
juverdukar och att spendopp/spenspray
sker omedelbart efter avtagning är i
dagsläget inte lika kända som betydelsen
av avtorkning och att använda mjölk-
ningshandskar.

AVSLUTANDE KOMMENTARER
Vi såg en mycket stor variation gällande
vilka mjölkningsrutiner som användes,
hur de genomfördes och i vilken ord-
ning de utfördes i de lösdriftsbesättningar
med mjölkgrop som ingick i studien.
Generellt var den vanligaste mjölknings-
rutinen någon form av fuktig rengöring
följt av urmjölkning, påsättning av
mjölkningsorgan efter att två till fem kor
förbehandlats och applicering av spen-
dopp eller spenspray med desinfektions-
medel/mjukgörande medel efter att
mjölkningen avslutats. Resultaten för
dukanvändning, urmjölkning och spen-
doppning var liknande de som erhölls av
Nielsen & Emanuelson (17).

En jämförelse mellan våra resultat och
andra studier visar att användning av
mjölkningsrutiner varierar i olika länder
(1, 6). Behandling med desinficerande
preparat efter mjölkning används dock i
mycket hög utsträckning i flera länder.
Belage och medarbetare (6) visade att
andelen kanadensiska besättningar som
utförde avtorkning var mycket högre än
bland de svenska besättningarna men att
de praktiserade urmjölkning i hälften så
stor utsträckning. En möjlig förklaring
till att avtorkning var vanligare bland de
kanadensiska besättningarna kan vara

att majoriteten av dessa utförde så kallad
pre-dipping med desinfektionsmedel
och att ett behov därför fanns att torka
av spenarna för att undvika att förorena
mjölken. Anledningen till den lägre ur -
mjölkningsfrekvensen i de kanadensiska
besättningarna är inte lika uppenbar
men skulle kunna bero på andra tradi-
tioner eller rekommendationer jämfört
med de svenska. Enligt en amerikansk
studie (1) utförde en stor andel ameri-
kanska besättningar urmjölkning medan
många besättningar inte använde mjölk-
ningshandskar eller torkade av spenarna
före mjölkning.

Mjölkningsordning är ett viktigt verk-
tyg som kan användas för att minska ris-
ken för smittspridning mellan juver i
samband med mjölkning. Användandet
av mjölkningsordning registrerades inte
i denna studie men enligt en tidigare
studie (17) är användningen begränsad 
i svenska lösdriftsbesättningar med
mjölkgrop. En av flera orsaker till detta
är sannolikt att befintlig stalldesign i
många lösdriftsstall inte möjliggör lämp-
lig uppdelning av kor och att mjölk-
ningsordning därför blir svår att genom-
föra i praktiken (Figur 3).

KONKLUSIONER
Studien visar en låg efterföljsamhet av
svenska rekommendationer för mjölk-

ningsrutiner i svenska lösdriftsbesätt-
ningar med mjölkgrop. Många besätt-
ningar utför delar av de rekommenderade
rutinerna men vissa rutiner används i
mycket låg utsträckning. Torr avtork-
ning av spenarna efter rengöring och
användning av mjölkningshandskar
bedöms som de två områden där ökad
efterföljsamhet skulle vara av störst bety-
delse. De svenska rekommendationerna
för mjölkningsrutiner är generellt väl-
grundade enligt den litteraturöversikt
som genomförts i examensarbetet (12)
och informationsaktiviteter för att öka
efterföljsamheten av dessa rekommenda-
tioner är därför önskvärda.

SUMMARY
Milking routines in Swedish dairy
farms with milking parlour
Good milking routines are important
for the milking process and udder health
of dairy cows. However, the knowledge
about existing milking routines in 
Swedish dairy farms is sparse. Thus, the
main aims of this study were to investi-
gate which milking routines that are
used in Swedish freestall dairy farms
with milking parlour, and the level of
compliance with existing milking
recommendations. The investigations
and results presented are part of a recent
MSc thesis at SLU and SVA. ➤
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FIGUR 3. Mjölkningsordning kan användas för att minska risken för smittspridning mellan
juver men befintlig stalldesign i många lösdriftsstall möjliggör inte lämplig uppdelning av
kor.
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A total of 98 dairy farms were visited
at one milking per farm. Information
was collected by observations and
through questions asked to the farmer or
farm staff. The results show that many
farms do not comply with many aspects
of the Swedish recommendations for
milking routines. Many farms use some
of the recommended routines but certain
routines are used to a very small extent.
Use of a dry cloth for wiping the teats
after teat cleaning and use of milking
gloves were areas where an increased
compliance would be of most impor -
tance. According to the literature review
performed in the thesis, Swedish recom-
mendations for milking routines are
generally well founded. In conclusion,
compliance with the Swedish recom-
mendations for milking routines is 
lacking and there is a great need for
information activities to increase the use
of recommended routines.
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I en serie artiklar beskrivs de biverk-
ningar av läkemedel till djur som
rapporterats in till Läkemedelsverket
under 2016. Föreliggande artikel
redogör för biverkningarna hos nöt,
får och gris. I en tidigare artikel har
biverkningarna hos häst beskrivits
och kommande artiklar redovisar
biverkningarna hos hund, katt och
kanin samt negativa reaktioner hos
människor i samband med behand-
ling av djur.

NÖT
Vaccinering mot ringorm
Det finns fyra biverkningsrapporter om
kalvar som cirka en månad efter vaccina-
tioner mot ringorm med Trichoben vet
(innehåller försvagade mikrokonidier av
Trichophytum varrucosum) fått reaktio-
ner på platserna för injektionerna (Figur
1). I en av rapporterna beskrivs att av
100 kalvar som vaccinerades sågs bölder
hos 48 kalvar. I en annan rapport med-
delas att bland fem kalvar som vaccine-
rades sågs bölder hos fyra kalvar. I en
rapport meddelas att bland 50 kalvar
som vaccinerades sågs svullnader hos tre
kalvar. I ytterligare en rapport där anta-
let djur som vaccinerades inte angavs
sågs bölder hos tre kalvar. Storleken på
bölderna anges till cirka 5–15 cm i dia-
meter. I de flesta fallen mådde kalvarna
bra och självläkning erhölls efter en
längre tid. I några fall blev dock kalvarna
dåliga och dränage krävdes för att utläk-
ning skulle ske. I de bölder som tömdes
sågs gulgrönt illaluktande var. I biverk-
ningsrapporteringen för 2014 och 2015
finns ett stort antal kalvar som fick böl-

der efter vaccinationer med Trichoben
vet. Orsaken till bölderna är oklar. Bio-
veta a s, som är den läkemedelsfirma som
producerar Trichoben vet, anger att man
inte har kunnat finna några felaktigheter

i vaccinet. Det anges i produktresumén
för Trichoben vet att ”Förekomst av böl-
der upp till 20 cm i diameter har rap-
porterats i sällsynta fall”.

En kalv som vaccinerades med Bovilis

Läkemedelsbiverkningar hos djur 2016, del 2

Biverkningar rapporterade hos nöt,
får och gris

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

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

SARA BODEBY, leg apotekare, biverkningshandläggare*

FIGUR 1. Det finns fyra biverkningsrapporter om kalvar som cirka en månad efter vaccina-
tioner mot ringorm med Trichoben vet fått reaktioner på platserna för injektionerna.
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Ringvac vet utvecklade en svullnad på
in jektionsstället som kvarstod en längre
tid.

I en rapport meddelas att en kalv
(cirka 80 kg) som var pigg och åt på
morgonen hittades döende två timmar
efter en vaccination med Bovilis Ringvac
vet. En rapport rör en fullt frisk och väl-
vuxen kalv (en månad gammal, cirka 70
kg) som inte visat några sjukdomssym-
tom, i en besättning med mycket god
kalvhälsa. 30 minuter efter vaccination
med Bovilis Ringvac vet hörde djuräga-
ren hur kalven brölade och hittade den
liggande på sidan. Den drog några sista
djupa andetag innan den dog. En kalv
(1,5 månad gammal, 55 kg) fick cirka
1,5 timmar efter en vaccination med
Bovilis Ringvac vet andningssvårigheter
och blodblandat slem från mulen. Kal-
ven dog en kort stund senare. Det finns
sedan tidigare flera rapporter om akuta
reaktioner och dödsfall hos kalvar som
vaccinerats mot ringorm. Reaktionerna
antas ha en allergisk genes. Det är dock
oklart varför en del djur reagerar med en
så allvarlig akut anafylaxi. Eftersom ett
mycket stort antal nötkreatur årligen
vaccineras mot ringorm blir incidensen
låg (baserat på antalet anmälda rappor-
ter). Det anges i produktresumén för

Bovilis Ringvac vet att mycket sällsynta
fall av överkänslighetsreaktioner med
dödsfall har rapporterats.

Vaccinering mot mjältbrand
Två rapporter rör nötkreatur som vacci-
nerades mot mjältbrand med Anthrax
Spore Vaccine (Colorado Serum Com-
pany). I den första rapporten vaccinera-
des en grupp om 67 djur, både kalvar
och vuxna, där cirka 50 procent av dju-
ren på injektionsställena fick svullnader
som var påtagligt stora och hårda. Inget
djur var allmänpåverkat, ingen svullnad
verkade särskilt öm och huden var intakt
på samtliga djur. I övriga grupper som
veterinären tidigare vaccinerat fick bara
cirka 5–15 procent av djuren svullnader
på injektionsställena (6–10 cm eller mer
i diameter). Djuren i de olika grupperna
hade enligt den rapporterande veterinä-
ren haft liknande levnadsförhållanden
(naturbete med rikligt med insekter).
Samma sorts injektionskanyler användes
och kanylerna byttes efter varje djur.
Vaccinet kom från samma batch, hade
haft en fungerande kylkedja och använts
i direkt samband med flaskornas öpp-
nande. I den andra rapporten beskriver
veterinären att i en grupp om cirka 55
vuxna djur (hereford) som vaccinerades

fick cirka 25–30 djur svullnader, i stor-
lek från ”apelsin” till ”hela halsen”.
Denna grupp utmärkte sig beträffande
antal reagerande djur och storlek på
svullnaderna från de totalt cirka 180
vaccinerade djuren som ingick i besätt-
ningen. Alla djur verkade i övrigt må
bra, svullnaderna var inte ömma och
djuren var inte allmänpåverkade. 

I produktresumén för Anthrax Spore
Vaccine anges att det förekommer lokala
svullnader på injektionsplatserna (vacci-
net ges subkutant). Svullnaderna beror
troligen på pannikuliter, dvs inflamma-
tioner i den subkutana fettvävnaden.
Det är oklart varför djuren i de två grup-
perna som beskrivits här utmärkt sig
från de övriga djuren (Figur 2). Det
framgår av artikeln i veterinärtidningen
som rör läkemedelsbiverkningar hos
häst 2016 (5) att lokala svullnader på
injektionsplatserna efter vaccinationer
mot mjältbrand även förekommer hos
detta djurslag.

Antibiotika
Det finns två rapporter där kor reagerat
akut efter intramuskulära injektioner av
Penovet vet (bensylpenicillinprokain). I
det ena fallet reagerade en ko cirka tre
minuter efter injektionen med ataxi,

➤
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FIGUR 2. Två rapporter rör nötkreatur som vaccinerades mot mjältbrand och fick svullnader på 
injektionsställena. Det är oklart varför djuren i de två grupperna utmärkt sig från övriga djur. 
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hypersalivation, epistaxis (blödning från
näsborrarna), epifora (ökat tårflöde) och
tecken på kolik och cirkulationspåver-
kan. Den återhämtade sig efter en till två
timmar. I det andra fallet började en ko
cirka tio minuter efter injektionen att
bete sig konstigt. Den rusade runt i
boxen och försökte tränga sig ut, spar -
kade med bakbenen, slickade sig på
kroppssidorna, fick tilltagande hyperemi
i slemhinnorna i ögon och vulva, fick ett
hyperemiskt juver, epistaxis och epifora.
Den fick kortison och lugnade ner sig
inom 15 minuter. Bensylpenicillinpro-
kain kan hos nöt, liksom hos häst – men
mera sällan – framkalla akuta anafylak-
tiska reaktioner. De tänkbara mekanis-
merna är desamma som hos häst, dvs
toxicitet av prokain som frisatts från
bensylpenicillinprokainet, eller en ana-
fylaktisk allergireaktion, troligen riktad
mot bensylpenicillindelen av preparatet.
I en rapport meddelas att det fanns res-
ter av antibiotika i mjölken utöver den
stipulerade karenstiden hos en ko som
hade behandlats med Penovet vet.

Antiparasitära medel
Det finns två biverkningsrapporter där
det meddelas att kalvar blivit blinda
efter att deras mödrar behandlats med
Closamectin vet pour-on (klosantel plus
ivermektin) mot leverflundra. I en
besättning behandlades 150 kor med
Closamectin vet. En av dessa kor som
var dräktig gavs Closamectin vet cirka
fyra månader före kalvningen. Den
födde sedan en kalv som var blind. I en
annan rapport behandlades 40 lakte -
rande kor med Closamectin vet. Två
veckor efter behandlingen hade två av de
diande kalvarna blivit bilateralt blinda
utan att ha några tecken på infektion. 

Klosantel, som har en parasiticid
effekt mot leverflundra och även vissa
rundmaskar, är en potent urkopplare
(”uncoupler”) av den oxidativa fosfory-
leringen i mitokondrierna. I den oxida-
tiva fosforyleringen bildas ATP från
ADP. Om denna process inte fungerar
erhålls en hämning av parasiternas ener-
giproduktion. Hos de behandlade dju-
ren kan man vid överdosering eller hos
känsliga individer få biverkningar som
är relaterade till denna verkningsmeka-
nism. Symtom som kan ses är generell
svaghet, hypertermi, aptitförlust och

diarré. Sänkt synförmåga och även
blindhet ingår också i symtombilden.
Detta är en biverkan som anges i pro-
duktresumén och som kan ses hos en -
staka nötkreatur som behandlas med
Closamectin vet. De aktuella rapporterna
indikerar att klosantel även skulle kunna
påverka fostren in utero eller via mjölk.
Det finns i den tidigare biverkningsrap-
porteringen i Sverige två rapporter där
kalvar rapporterats ha blivit blinda efter
att mödrarna behandlats med Closa-
mectin vet under dräktighet eller lakta-
tion (4). Klosantel är lipofil och binds
hårt till albumin i blodet, vilket innebär
att resthalter kan finnas kvar i kroppen
under lång tid.

I en rapport beskrivs en undersökning
där man hos nötkreatur i besättningar i
Västra Götaland (charolais och kött-
djurskorsningar) studerat eventuell av -
saknad av effekt av Closamectin vet hos
djur som konstaterats ha leverflundra.
Tre grupper om vardera tio djur från
olika besättningar behandlades med
Closamectin vet. Man undersökte sedan
förekomst av ägg i feces och även före-
komst av leverflundraantigener i feces
med kopro-antigen-ELISA. I två av
djurgrupperna konstaterades att Closa-
mectin vet hade dålig effekt på före-
komsten av lever flundra, medan behand-
 lingen i den tredje gruppen befanns ha
en god effekt. Undersökningen visar att
det kan förekomma
bristande effekt av 
Closamectin vet vid
behandling av lever -
flundra hos nöt, men
det är ännu inte klar-
lagt hur stort detta pro-
blem är i Sverige.

Övrigt
En kalv som gavs
bedövning med Xylo-
cain vid en avhorning
hittades efter 45 minu-
ter liggande i boxen
med bakåt slaget hu -
vud. Den återhämtade
sig långsamt och var
helt återställd efter 4,5
timmar. En kalv som
bedövades med Lidokel
adrenalin vet vid en
avhorning hittades död

efter ett par timmar. En kalv som sede-
rades med Rompun vet (xylazin) i sam-
band med en avhorning hittades även
den död ett par timmar efter behand-
lingen. En kalv som i anslutning till en
avhorning fick en injektion av Loxicom
(meloxikam) fick blodig diarré och ett
kraftigt nedsatt allmäntillstånd. I en rap-
port meddelas att man vid enstaka till-
fällen haft problem med att få Relmont
vaginalinlägg (progesteron, för reglering
av brunstcykeln hos nöt) att ligga kvar 
i vagina. Orsaken är oklar – läkemedels-
firman (Zoetis) med delar att man inte
har gjort någon förändring i vaginalin-
läggens utformning.

Velactis
I december 2015 godkändes sinlägg-
ningspreparatet Velactis (kabergolin,
CEVA Santé Animale) av den europeiska
läkemedelsmyndigheten i London (EMA)
för försäljning i alla EU-länder. Indika-
tionen för Velactis är att snabbt minska/
avbryta mjölkproduktionen vid sinlägg-
ning av mjölkkor och därigenom minska
risken för juverinflammationer, läckage
och obehag (Figur 3). Velactis injek-
tionslösning innehåller 1,12 mg kaber-
golin/ml och den rekommenderade
dosen är 5,6 mg kabergolin, motsvarande
5 ml injektionslösning per djur. Prepara-
tet ges som engångsinjektion på dagen
för sinläggning efter sista mjölkningen. ➤
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FIGUR 3. Indikationen för Velactis är att snabbt avbryta mjölk-
produktionen vid sinläggning av mjölkkor och därigenom
minska risken för juverinflammationer, men preparatet drogs
in på grund av allvarliga biverkningar.

FO
TO

: T
H

O
M

A
S

M
A

N
SK

E

SVT 7–8 2017Fi:Layout 1  17-06-17  12.21  Sida 23



Kabergolin (en ergotalkaoid) är en
potent agonist till dopamin-D2-recep -
torer i hypofysen. Då dessa receptorer
stimuleras hämmas frisättningen av pro-
laktin från hypofysen, vilket leder till ett
undertryckande av mjölkproduktionen.
Med denna indikation finns kabergolin
även registrerad till hund och katt
(Galastop vet). Motsvarande humanpre-
parat är Dostinex. 

Velactis började säljas i Europa i mars
2016. Efter introduktionen på markna-
den började det komma rapporter om
allvarliga biverkningar hos de behandla-
de djuren, vilket ledde till att EMA i juli
2016 temporärt drog in försäljningstill-
ståndet för Velactis. Eftersom produkten
var avsedd att ges till friska dräktiga kor
ansågs de rapporterade biverkningarna
särskilt anmärkningsvärda. 

Vid indragningen marknadsfördes
Velactis i 20 av EUs medlemsländer.
Biverkningar hade då inträffat i tolv EU-
länder, de flesta i Danmark. Velactis
hann inte marknadsföras i Sverige och
Finland och inte heller i Norge innan
indragningen gjordes. Det uppskattas
att totalt cirka 40 000 doser av Velactis
använts i EU. Antalet biverkningsrap-
porter anges till 198 (319 drabbade
djur), varav de flesta är allvarliga. Den
vanligaste biverkningen (135 rapporter,
208 drabbade djur) är att korna inom
24 timmar efter injektionen blivit lig-
gande med symtom liknande de som ses
vid kalvförlamning. Det finns totalt 71
rapporter om kor som dött eller avlivats,
oftast efter att de blivit liggande under
en period.

Mekanismen bakom biverkningarna
är inte klarlagd. Man har undersökt den

möjliga betydelsen av olika djurrelaterade
faktorer såsom ålder, ras, antal laktatio-
ner, mjölkproduktion vid tidpunkten
för sinläggningen, djurens hälsotillstånd
och skötselfaktorer (foder, djurhållning,
inhysning), men ingen slutsats har kun-
nat dras. En möjlighet är att hypokal -
cemi skulle kunna vara en viktig orsak.
Man avser att utreda detta, men man
har ännu för lite data för att kunna dra
någon slutsats. Vid kalvförlamning får
korna hypokalcemi på grund av att
mjölkproduktionen hastigt kommer
igång. Det kan därför tyckas förvånande
att man skulle få hypokalcemi även då
mjölkproduktionen hastigt upphör. Här
kan dock prolaktin ha en avgörande
funktion. Prolaktin stimulerar det intes-
tinala upptaget av kalcium och anses vara
en viktig reglerare av kalciumomsätt-
ningen under dräktighet och laktation
(1, 2). När frisättningen av pro laktin från
hypofysen minskar, avtar den stimu le -
rande effekten på kalciumab sorptionen.
Den av Velactis framkallade hämningen
av prolaktinfrisättningen kan således
antas resultera i en minskning av det
intestinala upptaget av kalcium, vilket
kan leda till hypokalcemi. I enstaka fall
skulle detta kunna resultera i allvarliga
biverkningar.

FÅR
I en rapport beskrivs en undersökning
där man i två grupper om vardera fyra
får studerade eventuell resistens hos
leverflundra mot Valbazen vet (albenda-
zol). Det visade sig att Valbazen vet var
effektivt i den ena av grupperna, men
inte i den andra (Figur 4). Det finns
sedan tidigare uppgifter i Sverige om att

leverflundror hos får kan vara resistenta
mot albendazol och detta anges vara ett
problem även i många andra länder.

I en rapport meddelas att ett antal
tackor vaccinerades med Covexin 8A,
som är ett polyvalent klostridievaccin
(licensvaccin). Flera lamm till de vacci-
nerade tackorna dog vid en till två
månaders ålder. Det fanns en misstanke
att lammen drabbats av en klostridie -
infektion, men inga undersökningar
gjordes för att verifiera denna misstanke.

GRIS
En rapport rör en stor besättning grisar
(cirka 2 850 djur) uppdelade i 19 grup-
per (cirka 150 djur per grupp) som vac-
cinerades mot galtlukt med Improvac
(innehåller ett GnRF-analogt-protein-
konjugat). Improvac ges subkutant två
gånger med minst fyra veckors mellan-
rum. I varje grupp reagerade cirka tre
grisar inom några minuter efter den 
första injektionen av Improvac med
symtom såsom andningssvårigheter
(dyspnea), erytem i huden och blå öron
och många grisar blev liggande på sidan.
Grisarna återhämtade sig efter en stund.
I en annan rapport meddelas att cirka
500 grisar, i grupper om cirka 150 djur
(12–15 veckor gamla), vaccinerades
med Improvac. Efter den första injektio-
nen reagerade fem till sex djur med
chocksymtom och en av grisarna dog.
Efter den andra injektionen reagerade
och dog tre grisar. Det anges i produkt-
resumén för Improvac att det i mycket
sällsynta fall kan förekomma anafylak -
tiska reaktioner (inklusive enstaka döds-
fall). Det anges att de flesta reaktionerna
tycks komma vid den första Improvac-
injektionen.

En rapport rör grisar som vaccinera-
des med Ingelvac CircoFLEX, som är ett
vaccin mot circovirus typ 2 (kan orsaka
post weaning multisystemic wasting
syndrome, PMWS) och med Ingelvac
MycoFLEX, som är ett vaccin mot
mykoplasma (Mycoplasma hyopneumo-
niae, kan orsaka swine enzootic pneu-
monia, ”grishosta”). Besättningen om -
fattade en livdjursbesättning om 180
suggor som producerade renrasiga grisar
av (svensk) lantras, yorkshire, hampshire
och duroc. Grisarna delades in i vaccina-
tionsgrupper om cirka 200 smågrisar
som vaccinerades vid 16–21 dagars

➤
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FIGUR 4. Stora leverflundran, Fasciola hepatica. Det visade sig i en undersökning att Valba-
zen vet var effektivt mot leverflundra bara i den ena av två grupper.
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ålder. Man hade haft som rutin att ge
vartdera vaccin separat intramuskulärt
på varsin sida av halsen. Man bytte vid
en tidpunkt vaccinationsrutinen och
blandade de två vaccinerna i samma
spruta, enligt anvisningarna i produkt -
resuméerna för de båda vaccinerna. I tre
av vaccinationsgrupperna, där vaccina-
tionerna utfördes med tre veckors mel-
lanrum, reagerade då cirka fem grisar i
varje grupp inom några få minuter med
kräkningar, skakningar och kramper och
två av grisarna dog inom ett par timmar.
När man återgick till den tidigare vacci-
nationsrutinen med injektioner på båda
sidorna av halsen upphörde biverkning-
arna. Personalen som utförde vaccinatio-
nerna nämnde att det var mycket troligt
att det endast var lantrasgrisar som rea-
gerat. Läkemedelsföretaget som tillver-
kar de båda preparaten (Boehringer Ing-
elheim Vetmedica) meddelar att det inte
finns några data som indikerar att det
finns en större risk för biverkningar om
man ger de båda vaccinerna tillsammans
i samma spruta jämfört om man ger vac-
cinerna var för sig och inte heller att gri-
sar av lantras skulle vara särskilt känsliga.
Detta förefaller således vara en observa-
tion som endast kan knytas till den här
aktuella besättningen. Det nämns i rap-
porten att det fanns fler grisar per kull av
lantrasgrisarna än av de andra raserna.
Man hade tidigare hos äldre suggor sett
E-vitaminbrist och man diskuterade nu
om man skulle öka tillskottet av E-vita-
min till suggorna. Det framgår inte om
man menar att detta kan ha något med
vaccinationsbiverkningarna att göra. I
produktresuméerna för de båda vacci-

nerna anges att anafylaktiska reaktioner
kan förekomma i mycket sällsynta fall. 

Det kan i detta sammanhang nämnas
att det finns ett exempel på rasrelaterad
känslighet för läkemedelsbiverkningar
hos gris (Figur 5). Det gäller den biverk-
ningshändelse som inträffade 1999–
2000 för valnemulin (Econor, ett anti-
biotikum tillhörande pleuromutilin-
gruppen), som var kopplad till grisar av
svensk och dansk lantras (3). Econor,
som blandades i fodret för behandling

av svindysenteri, orsakade feber, aptit-
löshet och koordinationsrubbningar och
många grisar dog. Trots omfattande 
studier kunde inte orsaken till den ras -
relaterade känsligheten fastställas. Prepa-
ratet drogs tillbaka under ett år men
återkom sedan på marknaden med en
varningstext rörande användning till gri-
sar av svensk och dansk lantras.  

En rapport rör 200 grisar (cirka 30
kg) som vaccinerades med Hyobac App2
vet mot Actinobacillus pleuropneumoniae, ➤

VETENSKAP

FIGUR 5. Sugga av svensk lantras. Det finns exempel på rasrelaterad känslighet för läkeme-
delsbiverkningar hos gris.
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som kan orsaka elakartad lungsjuka hos
gris. Cirka en timme efter vaccinationer-
na uppvisade cirka 30 av grisarna ned-
satt allmäntillstånd och de skakade och
låg helst. Hos två av grisarna togs tem-
peraturen som visades vara drygt 41 gra-
der. Grisarnas allmäntillstånd blev bättre
efter någon timme och de var återställda
dagen därpå. Det anges i produktresu-
mén för Hyobac App2 vet (som innehål-
ler mineralolja som adjuvans) att det är
vanligt med en övergående temperatur-
stegring på i genomsnitt 1,4 grader och
i en del fall upp till 2,8 grader. Tempera-
turen faller till normalvärden inom de
två första dygnen efter vaccinationen.

En av fyra minigrisar som vaccinera-
des med Porcilis Ery-Parvo vet, ett vac-
cin mot Erysipelothrix rhusiopathiae
(rödsjuka) och parvovirusinfektion hos
svin, rapporterades reagera efter cirka en
halv minut med att stelna i kroppen,
ramla ner på sidan och krampa i cirka
två minuter. Den reste sig efter ett tag

men var en stund fortsatt svag i bak -
delen. Det anges i produktresumén för
Porcilis Ery-Parvo vet att akuta över-
känslighetsreaktioner kan förekomma i
mycket sällsynta fall.  

En rapport rör 30 lakterande suggor
som vaccinerades med Porcilis Ery-
Parvo vet. Fyra veckor senare fick två av
suggorna kliniska symtom på rödsjuka.
En annan rapport rör elva suggor som
fick rödsjuka cirka två till tre veckor
efter att de hade grisat. Dessa djur ingick
i en grupp om 100 unga suggor som fem
till sex månader tidigare hade vaccinerats
med Porcilis Ery-Parvo vet. Suggorna
fick penicillin och återhämtade sig. Ute-
bliven skyddseffekt vid vaccinationer
kan ha olika orsaker. Ibland kan således
vaccinationer ge en försämrad skydds -
effekt på grund av den variation i immun-
svar som normalt finns i en djurpopu -
lation. Nedsatt immunsvar orsakat av
infektion, stress eller undernäring är
andra möjligheter till en försämrad
skyddseffekt.  

Det har i en rapport beskrivits att gri-
sar som öronmärkts med ID-brickor vid
tre till fyra veckors ålder har fått sår på
platsen för öronbrickans placering. För
att förebygga uppkomsten av sår har 
grisarna behandlats med Ultrapen vet
(bensylpenicillinprokain) i samband
med öronmärkningen. Behandlingen
har varit effektiv för att motverka upp-
komst av sår och inga biverkningar sågs
till en början. Vid de två senaste tillfällena
med Ultrapen vet blev dock 20 grisar
liggande cirka tio minuter efter injektio-
nerna, fick sprutande diarré och fläm-
tande andning. Djurägaren beskrev
reaktionen som att djuren varit i chock-
tillstånd. Tre grisar dog medan de övriga
återhämtade sig.

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary
drugs reported in Sweden during
2016 in cattle, sheep and swine
The article describes the adverse reac-
tions in cattle, sheep and swine reported
to the Swedish Medical Products Agen-
cy during 2016.

In cattle there were four reports of
local reactions (large abscesses) at the
sites of the injections in calves vaccina-
ted against ringworm (Trichophyton verru-
 cosum). There were two reports where

calves became blind after their mothers
had been treated with the antiparasitic
drug Closamectin vet (closantel plus
ivermectin) during pregnancy or lacta-
tion. 

In sheep there was one report that
liver-fluke were resistant to Valbazen vet
and one report which concerned vacci-
nation against Clostridia infections. 

In swine most reports concerned
adverse reactions to vaccines. In the pre-
sent article information is also given on
the withdrawal of Velactis (carbegoline)
from the market in the EU. Velactis
(cabergoline) inhibits the release of pro-
lactin from the hypophysis, and is used
to reduce milk production in dairy cows
at the time of drying off. Shortly after
the introduction of Velactis on the mar-
ket there were reports of recumbency
and deaths in the treated cows, which
resulted in suspension of the drug.
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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 2017 kl 16.00 
måste samtliga ansökningshandlingar 
(per post och e-post) ha inkommit för 
att ansökan ska beaktas.

www.forskautandjurforsok.se

utlyser härmed
forskningsanslag

inför 2018
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ÖKAD FÖREKOMST AV CAMPYLOBACTER
I SVERIGE
Campylobakterios (se faktarutan) är den mest
rapporterade zoonosen hos människa i ett fler-
tal länder, inklusive Sverige. Antalet rapporterade
fall har ökat de senaste åren i såväl Sverige som
EU i sin helhet. Under 2016 rapporterades
11 021 fall av campylobakterios i Sverige, vilket
är fler än någonsin sedan campylobakterios
blev anmälningspliktig. Andelen inhemska fall
har ökat kraftigt. Tidigare år har cirka 30–40
procent smittats i Sverige men i fjol angavs 
6 903 (62,6 procent) av fallen vara inhemskt
smittade.

Det finns en tydlig säsongsvariation med fler
rapporterade fall under sommar och tidig höst.
De senaste tre åren (2014–2016) har dock fler
fall än normalt rapporterats under vinterperio-
den. Under motsvarande perioder påvisades
också Campylobacter hos en större andel kyck-
lingflockar jämfört med tidigare år. Sommaren
2016 var förekomsten av Campylobacter bland
slaktkycklingar högre än under tidigare år men
den varierar kraftigt mellan slakterier. 

Ett urval av campylobacterisolat från männi-
skor och kycklingar från vinterperioderna
2014–2016 har helgenomsekvenserats och typ-
ningsresultaten pekar på en gemensam källa,
liksom typningen av humanisolat från mars i
år. I maj 2017 meddelade Folkhälsomyndighe-
ten att det fortsatt är flera rapporterade human-
fall än under tidigare år.

Det finns flera kända smittkällor till campy-
lobakterios hos människa men kött av fjäderfä,
framför allt kyckling, anses vara den viktigaste
vilket stöds av ett flertal studier. Fjäderfä är
också den viktigaste reservoaren för Campylo-
bacter som smittar människor, där smittvägen

förutom intag av livsmedel kan vara exponering
via miljön. 

Den svenska produktionen och konsumtio-
nen av kycklingkött ökar. Under 2016 slakta-
des 101 miljoner slaktkycklingar vilket är 25
miljoner fler än för tio år sedan. För att möta
en större efterfrågan på kycklingkött har nya
djurstallar byggts och eftersom det kan ta lång
tid att få tillstånd till nya stallbyggen har en del
slakteriföretag ökat produktionen genom att
minska tomtider mellan djuromgångar, börjat
med delad slakt (alla djur i en flock skickas inte
samtidigt till slakt) samt gått över till att slakta
i flera skift. Dessa ändringar har lett till en större
press i produktionen och till en större risk att
föra in smittan med Campylobacter.

Under 2016 steg antalet rapporterade fall av cam -

pylobakterios i Sverige till rekordnivåer och andelen

inhemska fall ökade kraftigt. Epizteln redogör också för uppföljningen av förra

årets mjältbrandsutbrott i Östergötland. Texten är sammanställd av Mikael

Propst, SVA.

MÅNADENS EPIZTEL

För att möta en större efterfrågan på kycklingkött har produktionen ökats bland
annat genom att minska tomtider mellan djuromgångar, vilket tros bidra till ökad
campylobacterförekomst. 
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Inte bara den inhemska produktionen utan
även importen av kycklingkött har ökat, liksom
försäljningen av ekologisk kyckling. Campylo-
bacter förekommer ofta hos kycklingar som
fötts upp ekologiskt eller med tillgång till ute-
vistelse. 

De senaste åren har även försäljningen av
färsk kyckling ökat jämfört med fryst. Campy-
lobacter är känsliga för frysning och upptining
vilket innebär att det är mer sannolikt att färsk
kyckling är kontaminerad med Campylobacter
än djupfryst. Campylobacter dör vid upphett-
ning, men korskontamination sker lätt vid bris-
tande hygienrutiner i köket.

I Sverige finns sedan 1991 ett övervaknings-
program för Campylobacter hos svensk kyck-
ling, med Svensk Fågel som huvudman och
med syftet att minska förekomsten av smittan.
Alla medlemsländer i EU behöver enligt zoo-
nosdirektivet övervaka förekomsten av Campy-
lobacter, men annars är Campylobacter inte sär-
skild reglerad. De centrala myndigheterna har

fört samtal med branschen för att se över bio-
säkerhetsrutiner och diskutera vilka åtgärder
som borde vidtas för att minska smittan i kyck-
lingkött. Berörda slakteriföretag har vidtagit
vissa åtgärder. Fjäderfäbranschen har de senaste
månaderna jobbat med att vända den negativa
trenden och har gjort en hel del insatser i både
besättningar och slakterier som ökad tomtid
mellan omgångar, bättre hygienrutiner vid tvätt
av transportlådor och höga hygienkrav vid delad
slakt. Det tar tid att se effekterna av dessa åtgär-
der men det är viktigt att bryta den ökande
incidensen av campylobacterinfektion. I arbetet
med minskningen av smitta behövs insatser
från alla parter i kedjan från jord till bord.

UTBROTTET AV MJÄLTBRAND 2016 
FÖLJS UPP
Under sommaren 2016 drabbades tamdjur och
vilt på Omberg, en ekopark i Östergötlands
län, av ett mjältbrandsutbrott. Utbrottet inne-
bar en mer omfattande geografisk smittsprid-
ning än vad som tidigare setts i modern tid. 

Mjältbrand var förhållandevis vanlig i Sverige
fram till mitten av 1900-talet, men under ett
drygt halvsekel rapporterades endast några
enstaka fall. Under senare år har sjukdomen till
synes ökat i förekomst, med fyra rapporterade
utbrott sedan 2008. Vad som orsakat denna
relativa ökning är inte känt men väder, klimat
och förändrad landanvändning är faktorer som
sannolikt spelar in.

SVA har nu beviljats medel av Formas för att
säkra material, information och lokal kunskap
kring utbrottet på Omberg. Målet är att ut -
veckla förståelsen av mjältbrandens epidemio -
logi under svenska förhållanden. Data insam-
lingen, som omfattar provtagning av vild svin,
klövvilt och häst, markprover samt intervjuer
med människor som berörts av händelsen,
kommer att följas av ytterligare ansökan till
Formas om medel. SVA planerar att utveckla
modeller för att i framtiden bättre kunna förut-
säga, och därigenom förebygga och hantera,
framtida utbrott.  ■

MÅNADENS EPIZTEL

OM CAMPYLOBAKTERIOS

Infektion med Campylobacter förekommer i hela världen. Det är den vanli-
gaste bakteriella orsaken till tarmsjukdom hos människa i Sverige. I Sverige
har ett övervakningsprogram för Campylobacter bedrivits sedan 1991.
Andelen smittade slaktkycklingflockar minskade från ca 20 procent 2002
till 9 procent under 2012–2013, men har ökat till 15,4 procent under 2016.

Campylobakterios hos människa är anmälningspliktig enligt smittskydds-
lagen. Campylobacterförekomst (termofila Campylobacter spp) hos slakt -
fjäderfä är anmälningspliktig. 

Akuta symtom hos människa är diarré, kräkningar, buksmärtor, feber
och illamående. Komplikationer och följdsjukdomar förekommer, såsom
irritabel tarm, reaktiv artrit och Guillain-Barrés syndrom. Mörkertalet för
rapporterade fall är stort och det verkliga antalet bedöms vara mer än tio
gånger högre än de officiella siffrorna.

■ ■  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 epizootisjuk-
dom. Provsvar eller allmänna råd kan inte
ges på detta nummer.

Vaccination av kor under mjältbrandsutbrottet 2016. 
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Vilken är din diagnos? – Patologi

Ett djurparkslejon avlivades efter en längre tids
successivt till tagande neurologiska symtom och
sändes till obduktion. Fallet är sammanställt
och tolkat av Erika Karlstam, avdelning för
patologi och viltsjukdomar, SVA.

Asiatiskt lejon, hona, ett år
ANAMNES: Lejonet, som levde i en djurpark, hade
under en längre tid uppvisat diverse neurologiska
symtom. Successivt förvärrad ataxi, svaghet, tremor
främst lokaliserad till huvudet samt tydliga svårig -
heter att resa sig från liggande eller sittande ställning
hade noterats. Blodprovsparametrar var utan an märk -
ning och djurets allmäntillstånd bedömdes som gott.
Aptit och törst var normala. Ett kullsyskon till lejon-
honan, en hane, uppvisade likartade men något mil-
dare symtom.

Då de neurologiska symtomen aggraverade togs
beslut om avlivning av lejonhonan, som sändes för
obduktion till avdelningen för patologi och viltsjuk-
domar, SVA.

PATOLOGI: Obduktionsfynden var begränsade till
centrala nervsystemet och där belägna i ryggmärgen.

Övriga organ och vävnader bedömdes vara utan signi -
fikanta förändringar.

FRÅGA: Figur 1 (makroskopisk bild) visar tvärsnitt av
ryggmärgen och Figur 2 visar tvärsnitt av ryggmärg i
mikroskopisk bild. Beskriv vad som ses och föreslå
morfologisk diagnos. Tillståndet förekommer även
hos bland annat hundar och är där vanligare inom
vissa raser.

FIGUR 1. Lejon, tvärsnitt cervikalryggmärg. Makro -
skopisk bild.

FIGUR 2. Lejon, tvärsnitt cer -
vikalryggmärg. Mikroskopisk
bild. HE-färgning, ca 40
gångers förstoring.
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ästingmedlet Bravecto tugg-
tablett för hund lanserades
våren 2014 och är försälj-
ningsmässigt i dagsläget Sveri-
ges största veterinärläkemedel.

Läkemedlet skyddar hunden i tre måna-
der. Mycket kan hända under den tiden
och det är därför inte förvånande att det
finns djurägare som drar paralleller till
Bravecto om hunden drabbas av en all-
varlig sjukdom under behandlingsperio-
den. 

Med en stor användning kommer
också ett större brus av oklara biverk-
ningsrapporter och ett större mediein-
tresse. Framför allt på sociala medier där
det skapats Facebookgrupper mot diverse
läkemedel i vilka det tyvärr delas både
missledande och felaktig information. I år
har EMA (European Medicines Agency)
beslutat om en extra genomgång av all
data för samtliga inkomna allvarliga
biverkningsrapporter för Bravecto från
lansering 2014 t o m 2016. Det är inga
nya fall, samma fall som man tidigare
bedömt gås nu igenom mer detaljerat
med utökad databearbetning. Detta är
ett sätt för EMA att ytterligare undersöka
om det finns något man tidigare förbi-
sett. På grund av denna extra genom-
gång har Bravecto den senaste tiden
omtalats negativt i svenska tidnings -
artiklar och det har diskuterats livligt på
sociala medier. Företaget får många frå-
gor från både veterinärer och djurägare
rörande detta. För oss är det viktigt att få
ge korrekt information för att räta ut
eventuella frågetecken.

HUR LÄKEMEDELSSÄKERHET
BEDÖMS 
Alla läkemedel kan ge biverkningar, allt
från lindriga symtom till livshotande
tillstånd och det varierar kraftigt mellan
olika substanser och individer. Förvänta-
de biverkningar och deras frekvens anges
i läkemedlets godkända produktinfor-
mation (SPC). Innan ett läkemedel god-
känns genomförs grundliga studier, på
ett enligt lag reglerat sätt, för att fast -
ställa effekt och säkerhet. Säkerheten för
Bravecto har dokumenterats i mer än 55
kliniska studier. Dessa ligger till grund
för godkännandet av Bravecto hos 72
tillsynsmyndigheter runt om i världen. 

Eftersom sällsynta biverkningar ibland
upptäcks först efter det att läkemedlet
har använts av ett stort antal patienter
fortsätter säkerhetsövervakningen även
efter godkännandet. I synnerhet de läke-
medel som innehåller nya aktiva sub-

stanser följs noggrant. Ny information
granskas och utvärderas i förhållande till
den kända säkerhetsprofilen. Detta kal-
las signalanalys, ett statistiskt verktyg för
att bedöma om rapporter av en viss typ
av reaktion är mer vanlig hos behandlade
djur än hos djur som inte fått läkemed-
let. Vid behov vidtas sedan åtgärder, t ex
en förändring i SPCn. 

En PSUR (Periodic Safety Update
Report) är en sammanställning av den
globala erfarenheten av alla inkomna
biverkningsrapporter under en period
som granskas och godkänns av myndig-
heterna. Hittills har EMA godkänt fem
PSURar inkluderande 34 miljoner sålda
doser av Bravecto. Den enda ändringen
är tillägget att i mycket sällsynta fall har
trötthet rapporterats. I över 90 procent
förekom då trötthet i samband med 
gastrointestinala symtom. Kortvariga
GI-symtom som kommer i anslutning

Bravecto och biverkningar
– myter och fakta

Under 2016–2017 har diskussioner på sociala medier skapat oro om att fästingmedlet Bravecto
orsakat dödsfall och andra biverkningar hos hundar. Företrädare för preparatets tillverkare redogör 

därför för de faktiska biverkningsrapporter och säkerhetsstudier som finns.

AGNETA GUSTAFSSON, leg veterinär, VMD, veterinärmedicinsk chef, 
LENA MALMGREN, leg veterinär, VMD, veterinärmedicinsk chef och REBECKA NESELIUS, chef regulatory affairs*
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Fästingmedlet Bravecto har den senaste tiden omtalats negativt i svenska tidningsartiklar
och diskuterats livligt på sociala medier.
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till givan är de absolut mest förekom-
mande beskrivna biverkningarna i rap-
porterna. Den totala biverkningsinciden-
sen är oförändrat klassad som ”sällsynt”
(mellan 1–10 rapporter/10 000 djur)
genom alla fem PSURar sedan lansering,
ingen ökning har setts.

Alla inrapporterade biverkningar

skickas till myndigheterna såsom lagen
föreskriver oavsett sambandsbedöm-
ning. Farmakovigilans är ett i hög grad
reglerat område där läkemedelsföretag
och myndigheter kontinuerligt samarbe-
tar genom utbyte av information. Det är
viktigt att understryka att en biverk-
ningsrapport inte automatiskt betyder

att det finns ett orsakssamband till läke-
medlet. Reaktionen kan vara en olycklig
tillfällighet/slump där ett sammanträf-
fande i tid inte är ett bevis, även om det
enda som är nytt är att hunden fått 
Bravecto. Andra omständigheter kring 
djuret och kringliggande faktorer måste
beaktas. En slutsats kan i de flesta fall
dras först efter att man har analyserat
andra liknande rapporter. Hänsyn behö-
ver också tas till resultaten från kliniska
studier och andra vetenskapliga under-
sökningar.

DISKUSSIONER KRING DÖDSFALL
Det som skapat mest oro på sociala
medier under 2016–2017 är diskussio-
nerna kring att Bravecto orsakat dödsfall
hos hundar. Olika siffror om antal döds-
fallsrapporter i Sverige har cirkulerat. 

Det finns totalt tolv rapporter med
dödsfall/avlivade hundar i Sverige sedan
lansering 2014 – februari 2017 (borttaget
dubbletter och dödfödda/svaga valpar,
vilka avhandlas separat i denna artikel).
Spektrat över diagnoser och symtom för
dessa tolv rapporter spänner mycket
brett, här är några exempel: aspirations -
pneumoni en månad efter tablettgiva,
ont i lederna en dag efter tablettgiva,
avlivad efter tre veckor, skygg och skrek
en vecka efter tablettgiva, vid återbesök
1,5 mån senare trött och krum och av -
livades, svullen kind, feber, högt CRP,
tecken på infektion tre månader efter
tablettgiva, hemorragisk gastroenterit
med toxinemi fem dagar efter tablett -
giva. 

Tre av fallen är inhämtade från sociala
medier där mer information saknas. I ett
av fallen erbjöds obduktion men djur -
ägaren tackade nej. I ett par av fallen har
veterinär eller djurägare inte trott på ett
samband och därför blev inte obduktion
aktuell. Endast två av dessa tolv fall är
obducerade, varav ett var fallet med gas-
troenterit, där ett möjligt samband inte
kan uteslutas. För det andra fallet var
den patologisk-anatomiska diagnosen
kronisk glomerulonefrit, en immunme-
dierad sjukdom som inte uppkommer i
samband med förgiftningar och enligt
utlåtandet därför mycket osannolikt har
ett samband med läkemedelsgivan. I ett
av våra grannländer har också två hun-
dar obducerats. I båda fallen kunde ett
samband avfärdas. I det ena fallet hade
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Kortvariga gastrointestinala symtom som kommer i anslutning till givan är de absolut mest
förekommande beskrivna biverkningarna i rapporterna.
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Phlugan
Lördagen den 11 november 2017

anordnas den traditionsenliga Glada Phlugans fest

Var och när: 16:30 serveras fördrink på Ultuna studentkårs kårhus. Middagen serveras 
på Ultunarestaurangen, efter fördrink och femte & sjätte årskursarnas spex. 
Klädsel: Smoking.
Kostnad: Veterinärer 900 kr. Veterinärstudenter 700 kr, mer information kommer på 
skolmailen. 
Fullständig anmälan omfattar både inbetalning till bankgiro 895-5981 och anmäl-
nings  mail till phlugan@vmf.se i vilket namn (+namn före eventuellt namnbyte), av-
gångsår, klass-/kursnamn och matpreferenser inklusive dryckesönskemål såsom cider 
eller öl till förrätt, ej svartsoppa, vegan, vegetarian, allergier eller liknande ska anges. 
Först till kvarn gäller, dock senast den 22 september 2017.
Anmälan är bindande och återbetalas ej vid förhinder. Sent inkommen anmälan kan 
inte garanteras plats.

Varmt välkomna
önskar VMFs Klubbverk
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hunden magsäcken fylld med snigelgift
och det andra fallet visade på en för-
maksruptur hos en kraftigt överviktig
hund.

Om ett läkemedel har potential att
orsaka dödsfall bör kliniska symtom
kunna kopplas till en verkningsmeka-
nism, som t ex kan ses för NSAIDs 
(gastrointestinala perforationer, lever-
och njurskador) eller vacciner (anafylak-
tisk chock). Vi vill poängtera att MSD
mer än gärna assisterar i utredningar och
bekostar obduktion, om något sådant
fall skulle bli aktuellt.

KAN MAN HÄVDA SÄKERHET
UNDER DRÄKTIGHET? 
Detta är en fråga som diskuteras mycket
på sociala medier. Reproduktionssäker-
hetsstudier är gjorda i enlighet med fast-
ställda krav och där ingår studier på
både hund och laboratoriedjur. Enligt
regler för djurförsök ska så få djur som
möjligt användas för att visa signifikans
i denna typ av studier. Det är svårt att
göra reproduktionssäkerhetsstudier. Stu-
dierna innehåller en stor mängd osäker-
het på grund av enstaka oväntade 
resultat. Det är välkänt att även under
normala uppfödningsförhållanden kan
slumpmässiga problem med flera möj -
liga orsaker uppstå med en enskild valp
eller en hel kull.

Bravectos reproduktionssäkerhetsstu-
dier har granskats av tillsynsmyndig -

heter i EU (EMA) och USA (FDA) och
preparatet är godkänt av båda myndig-
heterna för användning under avel,
dräktighet och digivning. Den ameri-
kanska myndigheten listar kliniska fynd
i kullar från Bravectobehandlade tikar,
men har inte med fynden som observe-
rades i kullarna från obehandlade föräld-
rar. FDA presenterar data för läkemedel
på detta sätt. Även om det sågs fler kli-
niska observationer hos valpar från
behand lade tikar jämfört med kontroll-
gruppen, gör typen av fynd och inciden-
sen att både EMA och FDA bedömer att
observationerna inte är relaterade till
Bravectobehandlingen. Som exempel
rapporterade de ”limb deformities” vid
födseln, något som också kan bero på
många valpar och för trångt i livmodern.
Problemet hos valparna rättade till sig av
sig självt efter några dagar. Det fanns
ingen påverkan på valpöverlevnad och
antal valpar fram till avvänjning var
samma som i obehandlade grupper.  

Det finns totalt 14 rapporter med
reproduktionsrelaterade problem i Sverige
sedan Bravectos lansering 2014, varav
åtta rör dödfödda/missbildade/avlivade
valpar. Hälften av dessa rapporter kom-
mer från samma ägare och ras. I en av
rapporterna var tidssambandet att Bra-
vecto gavs ca sju månader före parning,
vilket innebär att 14 halveringstider 
passerat. Ytterligare två rapporter med
samma ägare och ras, där rapporterna

var två valpar med kroksvans varav en
även med kluven nosspegel (kroksvans
är en missbildning som såvitt man vet
nedärvs med en enda recessiv gen och
bedöms hårt i avel). En rapport är från
sociala medier, en pomeranianvalp med
öppen fontanell, ej avlivad (öppen fon-
tanell nämns som diskvalificerande fel i
rasstandarden enligt SKK och är alltså
något som förekommer i rasen). Det
sista fallet rör en valp som föddes med
låg vikt, diade dåligt och dog efter en
månad. Obduktion visade bronkopenu-
moni och hydronefros. 

Resterande sex rapporter gäller ute -
bliven dräktighet/färre valpar, med
hälften av rapporterna från samma ägare
och ras. Tikarna blev inte dräktiga trots 
progesterontest och herpesvaccination.
Tidssambandet mellan Bravectogiva och
parning var sju veckor, ca sex månader
och för den sista av tikarna oklart. En
annan rapport rörde en tik som fick
färre valpar än väntat och där en dog
efter 24 timmar. I en rapport fick tiken
bara två valpar trots att systern fått sju
och hanen tidigare gett stora kullar. Bra-
vecto gavs ca nio månader före parning.
Det sista fallet är från sociala media 
och rör resorberade valpar. Ingen mer
in formation om ras, tidssamband med
behandling etc finns här.

FARMAKOVIGILANS ÄR 
OBEROENDE
Vi vill å det starkaste betona att farma-
kovigilans står för sig självt. Regelverket
är tydligt. Biverkningsrapporterna be -
döms enligt fastställda regler och är på
inget sätt något läkemedelsföretagen väl-
jer själva. Detta trots att vissa rapporter
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Både säkerhetsstudier, toxikologi- och 
effektstudier visar ett brett terapeutiskt
fönster och stor användning av Bravecto
som profylax mot fästingar.

Bravectos reproduktionssäkerhetsstudier har granskats av EMA i EU och FDA i USA. Pre -
paratet är godkänt för användning under avel, dräktighet och digivning av båda myndig -
heterna.

FO
TO

: M
SD

  

F O
TO

: M
SD

  

➤

SVT 7–8 2017Fi:Layout 1  17-06-17  12.22  Sida 33



34 N U M M E R  7–8 • 2017 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

kan tyckas osannolika och talar mot vad
man hittills känner till från både säker-
hetsstudier, toxikologi- och effektstudier
som visar ett brett terapeutiskt fönster
och stor användning med kontinuerlig
biverkningsövervakning. Att även fånga
upp biverkningsrapporter som inte är
troliga/sannolika och gå igenom dem
mer i detalj är en viktig del i företagens
och myndigheters arbete med farmako-
vigilans. Detta är något som görs fort -
löpande för alla registrerade veterinär-
och humanläkemedel.

SOCIALA MEDIER
Till sist, några ord om vår egen kommu-
nikation inom sociala medier. För läke-
medelsföretag gäller starkt begränsande

regler för hur vi får agera och uttala oss,
i synnerhet vad gäller receptbelagda
läkemedel. I detta perspektiv utgör miss-
ledande information på sociala medier
en ny och oförutsägbar utmaning som
kan leda till att felaktig information
sprids mellan djurägare. Som ett exem-
pel har grundaren av en anti-Bravecto-
grupp på Facebook uttalat sig om att
hennes egen hund dog av cancer kort
efter att hunden fått Bravecto. Här är
det viktigt att påpeka att det vetenskap-
ligt är helt osannolikt att Bravecto skulle
ha orsakat hundens cancer. I denna
situation är det veterinärkåren som kan
värdera om information är vetenskaplig
och faktabaserad eller om det bara är
ovetenskapliga antaganden grundade på

rykten. Att lita på fakta är att ha förtro-
ende för myndigheters beslut om god-
kännande och uppföljande genomgångar.

De läsare som är intresserade av mer
information rörande biverkningsrappor-
terna inom reproduktion eller rapporte-
rade dödsfall/avlivningar, alternativt har
ytterligare frågor, är välkomna att kon-
takta författarna.

*AGNETA GUSTAFSSON, leg veterinär, VMD,
veterinärmedicinsk chef, Intervet AB, Box 6195,
102 33 Stockholm.
LENA MALMGREN, leg veterinär, VMD, veteri-
närmedicinsk chef, MSD Animal Health Sverige,
PO Box 45192, 104 30 Stockholm.
REBECKA NESELIUS, chef regulatory affairs,
MSD Animal Health Sverige, PO Box 45192, 
104 30 Stockholm.

➤

TIDSSCHEMA INFÖR EXAMEN 2018

Sjukdomar hos hund och katt
Sista inlämningsdag för examensarbeten passerad
Sista inlämningsdag för årets reviderade examensarbeten 7 aug 2017
Sista anmälningsdag för examination 2018  20 nov 2017 
(inklusive samtliga nödvändiga underlag) 
Examination 2018 8–9 feb 2018

Sjukdomar hos häst
Sista inlämningsdag för examensarbeten passerad
Sista anmälningsdag för examination 2018  27 nov 2017
(inklusive samtliga nödvändiga underlag) 
Examination 2018 8–9 mars 2018

AVGIFTER INFÖR EXAMEN 2018 (exklusive moms)

Specialistkompetens Steg 1
Inträdesavgift 13 000:–
Avgift för bedömning av examensarbete 10 400:–
Avgift för omgranskning av ej godkänt arbete (kat 3 inom ett år) 5 300:–
Avgift för omgranskning av ej godkänt arbete (kat 2 inom ett år) 2 400:–
Avgift för tillgodoräknande av publicerad vetenskaplig artikel 2 600:–

Specialistkompetens Steg 2
Inträdesavgift 9 500:–
Granskningsavgift 5 600:–
Examinationsavgift rörligt belopp beroende på examinationskostnaderna

Tidsschema, avgifter och 
granskning av examensarbeten 
för specialistutbildningsprogrammen 2017 och 2018

INFÖR GRANSKNING AV EXAMENSARBETEN

Sällskapet/Specialistutbildning steg 1/Sido utbildning skriftligt arbete
vill framhålla vikten av att det skriftliga examensarbetet som insänds är i 

Det är viktigt att aspiranten håller sig till kravet att följebrevet med förklaring 
av ändringar även ska skickas in tillsammans med det reviderade arbetet 

OBS! arbeten som inte uppfyller dessa grundkrav kommer att returneras 

SVS vill också uppmana alla aspiranter och handledare i programmen att 
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e senaste tre åren har anta-
let överklaganden av beslut
från Ansvarsnämnden för
djurens hälso- och sjukvård
på årsbasis mer än för-

dubblats. Antalet inkomna ärenden och
meddelade beslut har inte ökat i motsva-
rande grad. Förra året avgjorde nämn-
den 152 ärenden varav 122 gällde be -
handlingar av hund, katt och häst. 

– Alla människor har chansen att
överklaga ett beslut som har gått dem
emot. Jag ser ingen ändrad hållning i
ansvarsnämnden i diskussionerna eller
besluten som fattas. Oftast är det kanske
tyvärr så att när något djur har dött eller
tvingats avlivas blir det väldigt mycket
känslor inblandade för djurägaren även
om inte veterinären har gjort något fel,
säger Göran Wahlman som är förbunds -
jurist på Svensk Travsport och ersättare i
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvård.

– Det jag tror är ett problem, som
man kanske borde upplysa allmänheten
om bättre, är att om man får rätt i
ansvarsnämnden innebär det inte att
man dessutom tilldöms ett skadestånd.
Det är väldigt många anmälningar som
innehåller ett skadeståndsyrkande och
det har vi inte rätt att pröva över huvud
taget. Visste djurägarna att skadestånd
inte prövas tror jag att antalet anmäl-
ningar skulle sjunka.

BÄTTRE PEDAGOGIK FÖREBYGGER
ANMÄLNINGAR
Vad bör veterinärer tänka på att ha som
strategi för att undvika anmälningar när
det gäller smådjur?

– Framför allt när det gäller smådjur
att de tar sig mer tid för den kuratoriska
och pedagogiska sidan när de har med
djurägaren att göra. Förklara lite bättre
varför det har blivit som det blivit när
folk är ledsna. Då skulle man slippa en
hel del anmälningar i samband med ett
tragiskt dödsfall, säger Göran Wahlman. 

ÖKNING AV ÖVERKLAGANDEN
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvård är en egen myndighet men
Jordbruksverket är ålagt genom ett
anslag att sköta nämndens administra-
tion och stå för lokalerna, som ligger i

Jordbruksverkets byggnad i Jönköping.
Ansvarsnämnden tar ställning till om
djurhälsopersonalens arbete har ”utförts
i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet” eller om åtgärden
på annat sätt utförts felaktigt.

Enligt statistik från nämndens sekre-
terare fick man in 116 anmälningar 
gällande djurhälsopersonal 2014. Den
siffran steg till 147 stycken 2015, en
ökning med 27 procent, men gick ner
till 129 förra året.

När det gäller överklaganden av
nämndens beslut är ökningen markant
de senaste åren. 2014 kom det in 19

Allt fler överklagar 
ansvarsnämndens beslut

Antalet anmälningar till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård har inte visat någon 
tydlig trend under de senaste åren medan antalet överklaganden från såväl djurägare som veterinärer ökar. 

En majoritet av överklagandena resulterar dock inte i att nämndens beslut ändras.

HÅKAN FRISELL, frilansjournalist*
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Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård är en egen myndighet men Jordbruksver-
ket är ålagt att sköta nämndens administration och stå för lokalerna. 
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överklaganden som gick vidare till För-
valtningsrätten i Jönköping. 2015 steg
den siffran till 36. Antalet fortsatte att
öka även under förra året och landade då
på 41 stycken. 

Det finns en stor variation bland
överklagandena av nämndens beslut. I
ett fall nyligen överklagade en veterinär
ett beslut om disciplinpåföljd efter en
anmälan om övervåld i samband med en
förlossning då benet på en kalv drogs av
med en kedja. I ett annat fall handlade
det om en privatperson som överklagade
för att få en veterinär att ”lära sig att
lyssna och vara mera varsam mot små
djur”.

ORDFÖRANDEN SER INGET
TRENDBROTT
Christer Ganelind är ordförande i
nämnden men även hovrättsråd och vice
ordförande i Göta Hovrätt. Han vill inte
svara på muntliga frågor utan att få dessa
skriftligt på förhand, men skickar några
kommentarer per mejl. Han har andra
siffror än de nämndens sekreterare läm-
nat ut och vill även redovisa statistiken
på sitt sätt.

”När det gäller antalet anmälningar
har dessa legat relativt konstant kring
120 per år. Det år som skiljer sig är 2015
och det har jag ingen förklaring till.
Under 2016 var antalet anmälningar
tillbaka på drygt 120. Det kan alltså vara
något tillfälligt 2015”, skriver han.

”När det gäller ökningen av överkla-

ganden är jag inte säker på att det är
någon ökning. Man måste jämföra anta-
let överklaganden mot avgjorda mål.
Under 2013 avgjordes 123 ärenden och
det året överklagades 23, 2014 avgjordes
119 ärenden och 23 överklagades, 2015
avgjordes 124 där 20 överklagades och
2016 avgjordes 152 och överklagades
30. Det blir en överklagandeprocent på
cirka 19 procent 2013, cirka 19 procent
2014, cirka 16 procent 2015 och slut -
ligen cirka 20 procent 2016. Andelen
överklagade ärenden ligger alltså kring
20 procent med en liten minskning
under 2015.”

Christer Ganelind kan inte se några
trender när det gäller de ärenden som
nämnden handlägger.

”Jag kan inte se några tydliga trender
kring antalet anmälningar eller överkla-
ganden. De ligger relativt konstant”,
skriver han. 

Av de totalt 152 avgjorda ärendena
förra året mynnade 28 ut i erinringar
och en i en varning. I 91 av ärendena
blev det ingen påföljd. 30 ärenden sak -
prövades inte och två ärenden avvisades
eller blev avskrivna.

OMSORGSFULLT SKRIVNA 
JOURNALER AV STORT VÄRDE
Under de senaste två åren, är det några
ärenden som stått ut?

”Vi ser inte att några ärenden sticker
ut. De vanligaste anmälningarna avser
alltjämt behandling av smådjur, katt och
hund.”

Vad bör veterinärer veta om nämn-
den?

”Vi ser att anmälaren ofta anmärker
på att de tycker att veterinärens behand-
ling blivit för dyr eller att man blivit
dåligt bemött. Nämnden prövar inte
ersättningsfrågor och bemötandefrågor.
Det handlar om kontakt med männi-
skor i en för anmälaren ofta svår situa-
tion. Jag tror därför att bemötandefrågor
är något man ska tänka på som veterinär
och också försöka ta sig tid med att 
förklara sina val av åtgärder bättre för
djurägaren.”
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➤

Antalet överklaganden av beslut från Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård till
Förvaltningsrätten i Jönköping 2012–2016.

”Bemötandefrågor är något man ska tänka på som veterinär”, ger ansvarsnämndens ord-
förande som generellt råd för att undvika en anmälan.
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Vad bör veterinärer tänka på när de
blir anmälda?

”Utförligt och omsorgsfullt skrivna
journaler är av stort värde för det fall
man blir anmäld. Journalen har stor
betydelse i situationer där ord står mot
ord”, skriver Christer Ganelind.

FÅ ÖVERKLAGANDEN FÅR 
RESULTAT
Ansvarsnämndens beslut kan överklagas
till Förvaltningsrätten i Jönköping.
Utöver parterna, dvs anmälaren och den
person som anmälts, kan också Jord-
bruksverket överklaga ansvarsnämndens
beslut. En majoritet av överklagandena
mynnar inte ut i att nämndens beslut
ändras men det finns ärenden då det sker.

Förra året beslutade nämnden att inte
tilldela en veterinär en erinran efter det
att länsstyrelsen i Skåne anmält att
denne skulle ha kastat en hamster och
därigenom skadat den. Veterinären häv-
dade att det handlade om en olycka 

och att han var tvungen att skaka loss 
hamstern eftersom den bitit sig fast.
Nämnden gick på veterinärens linje.
Men förvaltningsrätten ändrade det
beslutet efter att ha upptäckt allvarliga
brister i veterinärens journalföring. 

I en annan dom förra året skedde det
omvända. Nämnden tilldelade en vete -
rinär en disciplinpåföljd i form av en 
erinran för påstådda oegentligheter i
samband med att en hund avlivades.
Förvaltningsrätten däremot upphävde
nämndens beslut sedan det framkommit
att veterinären konsulterat en annan

veterinär i samband med avlivningen.
Ett litet antal av nämndens avgöran-

den tar sig genom överklaganden hela
vägen via Förvaltningsrätten i Jönkö-
ping och Kammarätten i Jönköping till
Högsta Förvaltningsdomstolen i Stock-
holm. Sedan 2014 till i maj detta år har
det handlat om totalt fem ärenden,
varav två i år. I inget av dessa fall har
prövningstillstånd beviljats. 

*HÅKAN FRISELL, frilansjournalist, Vasagatan 1B,
652 22 Karlstad.
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KORT OM ANSVARSNÄMNDEN

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård är en egen myndighet. Nämn-
den har en årlig budget på 1,7 miljoner kronor. Jordbruksverket har ålagts att
hålla nämnden med kontor och administration och får anslag för det. Nämndens
kansli består av en heltidstjänst och en tjänst på 25 procent som man köper in.

Nämndens kostnader för arvoden har ökat mer än väntat. Budgeterat för förra
året var 250 000 kronor men utfallet blev 352 000 kronor.

Anmälningsplikt för veterinär-
medicinsk röntgendiagnostik

❘❙❚ Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) före-
slår i en remiss en ändring av regelverket
för bland annat verksamheter med veteri-
närmedicinsk röntgendiagnostik. 

Ett aktuellt EU-direktiv om strålsäkerhet
(2013/59/Euratom) slår fast att medlems-
staterna ska kräva att verksamheter
underkastas reglering och tillsyn i strål-
skyddssyfte. SSM har därför tagit fram
nya föreskrifter för anmälningspliktiga
verksamheter med joniserande strålning.
Förslaget innebär att ett antal verksamhe-
ter med vissa utrustningar eller strålkällor
som idag är tillståndspliktiga framöver 
blir anmälningspliktiga. Exempel på verk-
samheter som berörs är sådana med 
slutna strålkällor som inte kategoriseras
som högaktiva, t ex hos smådjursveteri -
närer. I praktiken innebär det enligt SSM
att dagens krav om årliga kontroller änd-
rats till att bli regelbundna kontroller där
verksamhetsbedrivaren åläggs att ta fram
rutiner för säkerhetsarbetet. Verksamhets-
bedrivaren ges mer frihet men samtidigt

ansvar att bedöma och motivera vilket
kontrollintervall som är rimligt. Initialt kan
detta medföra ökade kostnader för att till-
mötesgå och hantera kraven men på sikt
kan det innebära att rimliga åtgärder kan

vidtas vilket kan göra dem mer kostnads-
och resurseffektiva, menar SSM.

Förslaget är ute på remiss och synpunk-
ter kan lämnas till Strålsäkerhetsmyndig-
heten senast den 31 augusti 2017.  ■

❘ ❙❚ noterat

FO
TO

: S
U

ZA
N

N
E

FR
ED

RI
K

SS
O

N

SSM har tagit fram nya föreskrifter som innebär att bland annat smådjursröntgen som
idag är tillståndspliktig framöver blir anmälningspliktig.
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Information från smådjurssektionens
styrelse 

SVS Smådjurssektion har fått en 
ny styrelse som presenteras kort.
Sektionen driver flera projekt med
syfte att ta fram riktlinjer eller poli-
cyer för kliniskt aktiva veterinärer.

Den nya styrelsen i smådjurssektionen
är i full gång med sitt arbete och under
vintern och våren har vi hunnit hålla två
styrelsemöten. Nya i styrelsen för 2017
är Kim Pettersson (kassör), Karolina
Edlund (utbildningsansvarig) och Tilda
Börjesson (sekreterare). Styrelsen består
även sedan tidigare av Hanna Bremer
(ordförande), Annika Tranaeus-Rowe
(internationellt ansvarig) och Monika
Erlandsson (informationsansvarig).

Smådjurssektionen arbetar för att
utöka kunskapen om de mindre säll-
skapsdjurens sjukvård och vi är särskilt
engagerade i frågor som berör etik, före-
byggande hälsovård och djurskydd.
Monika Erlandsson är för närvarande
aktiv i en projektgrupp som verkar för
att öka allmänhetens medvetenhet om
hälsoproblem hos trubbnosiga hund -
raser. Projektgruppen har under hösten
och vintern sammanställt informations-
material som kommer att skickas till

flera viktiga trendsättare inom mode-
och reklambranschen med syfte att 
upplysa om baksidan med trubbnosiga 
hundar.

PÅGÅENDE PROJEKT

Flera projekt pågår inom sektionen med
syfte att ta fram riktlinjer eller policyer
för kliniskt aktiva veterinärer. Projekten
drivs av medlemmarna och finansiellt
stöd från SVF kan sökas för möteskost-
nader. Vi har fått flera önskemål om en
uppdatering av antibiotikapolicyn och
hoppas att ett sådant arbete kan komma
igång 2017.

Vi håller regelbunden kontakt med
motsvarande organisationer i andra 
länder för att hålla oss internationellt
uppdaterade och Annika Tranaeus-Rowe
kommer att närvara vid höstens
WSAVA-kongress i Köpenhamn 25–28
september (mer info om kongressen
finns på wsava.org). Under föregående
år nominerade vi några av våra framstå-
ende kolleger till diverse internationella
utmärkelser. Jens Häggström tilldelades

2017 WSAVA international award for
scientific achievement, något vi är
mycket glada och stolta över. FECAVA
har instiftat ett pris där man kan nomi-
nera andra veterinärer som är medlem-
mar i smådjurssektionen. Mer informa-
tion finns på sektionens hemsida.

Nyligen annonserade vi ut möjlighe-
ten att ansöka om resebidrag för 2017.
Vi fick in många bra och ambitiösa
ansökningar och kunde på vårt senaste
möte enas om att utse Catarina Eliasson
till mottagare av bidraget. Ett stort 
Grattis till dig! Övriga som skickat in
ansökningar är varmt välkomna att söka
igen nästa år. 

Planeringen för Veterinärkongressen
2017 är i full gång. Temat för årets kon-
gress är kardiologi och vi har den stora
glädjen att presentera den kanadensiske
kardiologen Etienne Coté, tillsammans
med våra svenska kardiologer Jens Hägg-
ström och Ingrid Ljungvall som föreläsare
på kongressen. Hela programmet för-
väntas vara klart innan sommaren. 

Besök oss gärna på vår hemsida
www.ssava.se för mer information om
vårt arbete. På hemsidan presenteras
också den nya styrelsen.

För Smådjurssektionens styrelse
TILDA BÖRJESSON

sekreterare

från sektionerna

Ledamot lämnar förbunds-
styrelsen
Styrelseledamoten Lotta Möller blev den
29 maj på egen begäran entledigad från
sitt uppdrag i veterinärförbundets styrelse
fram till nästa ordinarie fullmäktigemö-
te, då fyllnadsval kan göras. Bakgrunden
är en förändrad arbetssituation för Lotta
Möller.

Ny administrativ chef på 
SVF-kansliet
Den 31 maj meddelade veterinärförbun-
dets kanslichef Per Carlsson att kansli-
chefsfunktionen från och med den 16
juni utförs av en ny administrativ chef,
Kristina Billberg, som även är ordföran-
de i Sveriges Farmaceuter och som SVF-
styrelsen anlitat. Per Carlsson kommer
att kvarstå som kanslichef men hans
arbetsplats är från och med den 16 juni
förlagd i hemmet. Kristina Billberg sitter

på veterinärförbundets kansli på en 60-
procentig tjänst och har det operativa
chefsansvaret. Per Carlsson meddelade
att han hemifrån kommer att avsluta
egna pågående projekt, svara på even -
tuella frågor från den administrativa
chefen och utföra eventuellt annat som
förbundsstyrelsen ber honom om.

Frågor till SVFs kanslichefsfunktion
ska från den 16 juni ställas till Kristina
Billberg, framhåller Per Carlsson.

JOHAN BECK-FRIIS

kanslinytt
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Veterinärkongressen 2017
9–10 november

Sveriges lantbruksuniversitet
Ultuna, Uppsala

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

Plenarsessionen
Antibiotikafri djuruppfödning är en ny företeelse inom livsmedelssek-
torn som kan låta attraktivt ur konsumentperspektiv, men tänk om vi 
inte längre kan använda antibiotika som verktyg inom veterinärme-
dicinen? Det globala och nationella perspektivet kommer att belysas 
av Johan Struwe från Folkhälsomyndigheten och Christina Greko 
från SVA, medan den mer konkreta problematiken för veterinärkåren 
tas upp för gris, nöt, häst och sällskapsdjur. 

Smådjurssektionen
Smådjursprogrammet kommer i år att ha temat kardiologi för hund 
och katt. Föreläsningarna kommer att behandla alltifrån bakgrund 
och diagnostik (EKG) till kongenitala och förvärvade hjärtsjukdomar. 
Diagnostik och behandling av akut hjärtsvikt och monitorering av 
kronisk hjärtsvikt ingår också i programmet som riktar sig till den all-
mänpraktiserande smådjurspraktikern och alla som är intresserade.

Hästsektionen
Hästsektionens program tar i år upp det allra viktigaste – själva 
huvudsaken! Dvs sjukdomar och skador i hästens huvud. Föreläs-
ningarna spänner över så skilda ämnen som frakturer, hjärnödem, 
sinusiter, tumörer, headshaking, sårskador, stående enukleation, 
”geniknölar” m m. Föreläsare är erfarna veterinärer från UDS/SLU 
och Mälaren Hästklinik samt vår inbjudna gästföreläsare från Stor-
britannien, Neil Townsend, dipl ECVS. Det här kommer garanterat 
att bli mycket spännande och intressant!

Sektionen för veterinär folkhälsa
”Så lyckas du med hygienarbetet – introduktion, implementation  
och innovation” är ett ämne som är högst relevant för praktiskt verk-
samma veterinärer som arbetar med produktionsdjur såväl som med 
sport- och sällskapsdjur, länsveterinärer, personal inom livsmedels-

en teoretisk bakgrund till vad ett gott hygienarbete är och hur man 
också kan få det att genomföras i praktiken. Föreläsningarna varvas 
med praktiska exempel fån hygienarbete i olika typer av veterinär 
verksamhet.

Husdjurssektionen
Husdjurssektionens huvudtema kommer i år att vara ”Fothälsa hela 
vägen”, en stadig grund för att arbeta med hälta i nötbesättningar. 
Del tagande kommer att kunna tillgodoräknas i den kommande spe-
cialistutbildningen produktionsrådgivning i nötkreatursbesättningar. 
Utöver detta erbjuds en parallell session med aktuell information från 

Försöksdjurssektionen
Försöksdjurssektionens program kommer i år att fokusera på för-
söks djurens beteende och hur djurförsök med välmående djur i en 
berikad miljö har betydelse för forskarnas resultat. Dessutom kom-
mer ett programpass att handla om hantering, acklimatisering och 
träning av försöksdjur.

Gemensamt för sektionerna
En utökad posterutställning och tävling om bästa poster kommer att 
anordnas innan kongressmiddagen. På torsdag kväll minglar vi och 
lyssnar på ”posterpitches” i den nya utställnings delen på nedre plan. 
Prisutdelning sker under middagen.

Utställningen
Med närmare 1000 besökare och mer än 70 utställare är den årliga 
Veterinärkongressen ett attraktivt forum för företag. Här presenteras 

bruksuniversitet i Uppsala.

Årets kongressavgifter
Medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen  SEK 5 900 (inkl moms)
En dag SEK 4 500 (inkl moms)

Pensionärer/långtidssjukskrivna medlemmar
Hela kongressen  SEK 2 950 (inkl moms)
En dag SEK 2 250 (inkl moms)

Veterinärstuderande medlemmar går gratis. För övriga studerande är 
kongressavgiften 600 kr.

Ej medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen  SEK 9 000 (inkl moms)
En dag SEK 7 000 (inkl moms)

Detaljerat program

på Sveriges Veterinärförbunds hemsida, www.svf.se, under rubriken 
Veterinärkongressen.

Anmälan
Anmälan kan göras på Sveriges Veterinärförbunds hemsida, www.svf.
se, under rubriken Veterinärkongressen från och med den 19 juni.

   

INBJUDAN TILL

Mängdrabatt – NYTT FÖR I ÅR!
I år erbjuder vi mängdrabatter till de arbetsplatser som skickar 
många deltagare till Veterinärkongressen.  
Observera: För att kunna ta del av detta erbjudande behöver ni 
följa de anvisningar som anges på www.svf.se under rubriken 
Veterinärkongressen.

Sveriges Veterinärförbund
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
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Torsdagen den 9 november 2017

Aulan
PLENARSESSION

Veterinärmedicin utan antibiotika – reellt hot eller befängd idé?

Aulan
SMÅDJURSSYMPOSIUM 
Canine and feline cardiology

Moderator: Caroline Harlos, 
Anicura Djursjukhuset Albano

11.15–12.00 Kardiovaskulära undersökningsmetoder                         
Ingrid Ljungvall,
Sveriges lantbruksuniversitet

12.00–13.30 L U N C H

13.30–14.15 How to manage patients with 
incidentally detected murmurs   
Etienne Côté, 
Atlantic Veterinary College, UPEI, Kanada

14.15–15.00 The ABCs of ECGs (part I)
Etienne Côté

15.00–15.30 K A F F E  

15.30–16.15 The ABCs of ECGs (part II)
Etienne Côté

16.15–16.30 Surgical site infection rate after 
lamiec tomies in dogs without 
perioperative antibiotics
Hugo Schmökel, Evidensia

16.30–16.45 Average time until micturition and
ambulation were regained after 
surgical treatment of thoracolumbar
disk herniation in relation to the 
preoperative neurological score in 
54 dogs
Hugo Schmökel

16.45–17.00 Plasma metabolomics reveals lowered
carnitine concentrations in overweight
Labrador retriever dogs
Josefin Söder, 
Sveriges lantbruksuniversitet

17.00–17.15 Förekomst av interfererande anti-
kroppar hos hund och katt
Daniel Bergman, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.00–09.05 VÄLKOMSTHÄLSNING
Marja Tullberg, ordförande 
Sveriges Veterinärförbund och
Susanna Sternberg Lewerin, ordförande
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

09.05–09.20 Presentation av huvudsponsorer

Moderator: Torkel Ekman, vice ordförande,
Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap

09.25–09.45     Antimikrobiell resistens inom human-
medicinen – hot mot människor och djur 
Johan Struwe, Folkhälsomyndigheten

09.45–10.05 Antimikrobiell resistens inom veterinär-
medicinen – vart är vi på väg?
Christina Greco, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

10.05–10.45 Kliniska konsekvenser av utbredd anti-
mikrobiell resistens – gris, nöt, häst och
sällskapsdjur – klara eller undvika – det
är frågan ...
Marie Sjölund, 
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Ylva Persson, 
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Miia Riihimäki, 
Sveriges lantbruksuniversitet,
Alexandra Vilén, 
Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsing-
borg

10.45–11.05 Paneldiskussion
Allmän diskussion

Veterinärkongressen 2017
9–10 november

Sveriges lantbruksuniversitet
Ultuna, Uppsala

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

PRELIMINÄRT PROGRAM

VETERINÄRKONGRESSEN 2017
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Sal J
LABORATORY ANIMAL SESSION

Training, well-being and enrichment in laboratory animals

Moderator: Patricia Hedenqvist, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.00–14.00 Abnormal behaviors, animal well-being
and enrichment in laboratory animals 
–  impact on reproducibility of animal
experiments and translation into
humans
Joe Garner, Stanford University, USA

14.00–14.30 K A F F E

14.30–16.30 Abnormal behaviors, animal well-being
and enrichment in laboratory animals,
forts.
Joe Garner

Sal K
SYMPOSIUM VETERINÄR FOLKHÄLSA 
Så lyckas du med hygienarbetet – introduktion, 

implementation och innovation

Sal L
HUSDJURSSYMPOSIUM I

Fothälsa hela vägen – dag 1

Moderator: Erika Chenais, 
Statens veterinärmedicinska
anstalt  

12.15–14.30 Hygienpraxis, basalkrav och att identi-
fiera risker för klinisk verksamhet
Ulrika Grönlund, 
Group Medical Quality Manager, Anicura

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.20 Exempel från veterinär vardag 
”Kontroll av klinisk verksamhet och
djurhälsopersonal”
Elina Åsbjer, Länsstyrelsen Örebro

15.20–17.00 Hygienpraxis, basalkrav och att identi-
fiera risker för klinisk verksamhet, forts.
Ulrika Grönlund

17.00–17.30 Exempel från veterinär vardag ”Smitt-
säkrad besättning”
Kerstin Erlandsson, Växa Sverige

Moderator: Christer Bergsten, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.00–13.15 Internationellt arbete för samordnad
klövregistrering 
Christer Bergsten

13.15–13.30 Hur halta är svenska kor?
Karin Sjöström, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.30–14.00 Genvägen till mindre hälta – avels-
arbetet
Evgenij Telezhenko, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.00–14.45 Costs, consequences and communi-
cation           
Anders Rønn, 
Ringe Dyrehospitale, Danmark

14.45–15.15 K A F F E  

Moderator: Thomas Manske, 
Boehringer Ingelheim 
Danmark A/S

15.15–16.00 ”Laminitis” 
Kurt Bach, 
Københavns Universitet, Danmark

16.00–16.30 Genvägen till mindre hälta – under-
lagets betydelse
Evgenij Telezhenko

VETERINÄRKONGRESSEN 2017
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Huvudsponsor
Sponsor för 

Husdjurssymposium
Sponsor för 

Smådjurssymposium

Sal O:1
HUSDJURSSYMPOSIUM II

Grisen i tiden 

Stora Hörsalen, 
Loftet HÄSTSYMPOSIUM

Huvudsaken

Moderator: Anette Graf, 
Hallands Djursjukhus

13.00–13.45 Anatomy of the Head
Neil Townsend, 
Three Counties Equine Hospital, 
Gloucestershire, Storbritannien

13.45–14.30 Diseases of the paranasal sinuses
Neil Townsend

14.30–15.00 K A F F E

Moderator: Ulrika Lagerquist, 
Brunmåla Hästklinik

15.00–15.45 Huvudets frakturer del 1 (neuro-
kranium, skallbas, orbita) – diagnos
och behandling i fält och på sjukhus
Tamas Toth, 
Universitetsdjursjukhuset, 
Sveriges lantbruksuniversitet

15.45–16.30 Huvudets frakturer del 2 (maxilla, 
mandibula, alveolarfrakturer) 
– diagnos och behandling i fält och 
på sjukhus
Tamas Toth

VETERINÄRKONGRESSEN 2017

Moderator: Per Wallgren, 
Statens veterinärmedicinska
anstalt

13.00–13.20 Oral manipulation and activity level 
of growing pigs provided with straw 
in a foraging tower
Matilda Söderqvist, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.20–13.35 Ledinflammation hos gris – betydelse
och orsaker
Mate Zoric, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

13.40–14.00 Klövverkningskurser för djurägare 
och suggors klövhälsa
Carl-Johan Ehlorsson, 
Gård och Djurhälsan

14.00–14.15 Genomtänkt avel för robusta suggor
Katja Nilsson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.15–14.30 Penicillin – Farmakokinetik hos gris
Marie Sjölund, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.30 MRSA-situationen i Norge
Peer Ola Hofmo, 
Norsvin

15.30–15.45 MRSA – Sverige då?
Helle Unnestad, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

15.45–16.00 Afrikansk svinpest – uppdatering av 
en aktuell epizooti
Cecilia Hultén, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

16.00–16.15 Nya metoder särskilt anpassade för
fältdiagnostik hos gris
Per Wallgren, 
Statens veterinärmedicinska anstalt
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Lyktan – nya utställnings-
delen nedre plan POSTER – PITCHES 

På torsdag eftermiddag efter att övriga programmet har slutat ordnas en posterpitch-presentation
före kongressmiddagen. Från klockan 17.00 blir det mingel med bar i Lyktan (nedre plan) och pre-
sentationen startar klockan 17.30. En tävling där kongressdeltagarna får rösta på bästa poster
kommer att ordnas och prisutdelning sker på kongressmiddagen.

1. Effect of antioxidants and thawing rates on the 
quality of cryopreserved camel sperm
Linn Söderström, Statens veterinärmedicinska anstalt

2. The effect of an elastic resistance band around the
hindquarters on equine dorsoventral back kinematics
Pernilla Stenfeldt

3. The effect of kinesiotape on range of motion in 
flexion-extension of the thoracolumbar back in 
the trotting horse
Cajsa Ericson

4. Utbrett subkutant emfysem efter trauma: 
två fallrapporter
Sofia Thelin, Evidensia

5. Gizzard erosions in broiler chickens in Sweden 2016
caused by Fowl adenovirus, species A (FAdV-A)
Ylva Lindgren, Statens veterinärmedicinska anstalt

6. Prevalence, isolation and identification of patho-
genic Yersinia enterocolitica in Swedish pig farms
Elina Lahti, Statens veterinärmedicinska anstalt

7. Frysningshastigheter och upptiningstemperaturers
effekt på spermiekvaliteten hos kameler
Jane Morrell, Sveriges lantbruksuniversitet

8. Prevalence and risk factors of subclinical mastitis in
the lactating dromedary camel in pastoralists herds
in Kenya
Dinah Seligsohn, Statens veterinärmedicinska anstalt

9. Dynamics of sem type of Streptococcus equi in 
peristently infected horses followed longitudinally
after clinical strangles outbreak
Miia Riihimäki, Sveriges lantbruksuniversitet

10. Persistence of Streptococcus equi ssp equi anti-
bodies in a prolonged strangles outbreak, assessed
by an enhanced iELISA
Miia Riihimäki, Sveriges lantbruksuniversitet

11. Prevalens av rörelseasymmetrier hos ridhästar som
tävlas på elitnivå
Elin Hernlund, Sveriges lantbruksuniversitet

12. Utfodringsrelaterade riskfaktorer för kolik hos 
hästar i Sverige
Katrin M Lindroth, Sveriges lantbruksuniversitet

13. Axial skeleton/pelvic osteomyelitis in foals: 
Diagnos tic utility of CT, treatment and outcome:
six cases
Linda Wright, Evidensia

14. The effect of NSAID treatment on movement 
asymmetries in riding horses
Emma Persson Sjödin, Sveriges lantbruksuniversitet

15. Electrophysiological findings in six horses with 
visual impairment
Lena Ström, Sveriges lantbruksuniversitet

16. Histological investigation of the testicular nerves 
at the castration site in geldings
Emma Bengtsdotter, Sveriges lantbruksuniversitet

17. Ryggmärgskompression i halskotpelaren hos häst
registrerade vid DT och DT-myelografi: 25 fall 
(2013–2016)
Celina Lindgren, Evidensia

18. Ekvin grässjuka i Sverige: 58 fall (2000–2016)
Anna Bohlin, Evidensia

Torsdagen den 9 november och fredagen den 10 november 2017

Detta ingår i sponsorpaketet:
-  Logotyp i kongressdelen på förbundets hemsida svf.se
-  Logotyp på anmälningssidan till kongressen
-  Logotyp i alla e-postutskick kring kongressen
-  1 st roll-up/föreläsningssal
-  Power-point med ert namn i föreläsningssalen under pauserna
-  Möjlighet att dela ut reklam i samband med föreläsningarna
-  Moderator informerar om vilka som är sponsorer
-  Omnämnande i kompendiet och programbladet

Symposier och priser per sponsorpaket:
- Veterinär folkhälsa: Så lyckas du med hygienarbetet  25 000 kr
- Häst: Huvudsaken – problem relaterade till huvudet 25 000 kr
- Försöksdjur: Training, well-being and enrichment in  
 laboratory animals 10 000 kr

Info och anmälan: 
Vasso Norlund, vasso.norlund@svf.se, 08-545 55 827

Tre platser kvar! 
Sponsra ett symposium under Veterinärkongressen – ett sätt för ert företag att bjuda besökarna på 
något extra. Anmäl ert intresse så snart som möjligt för att ta del av förmånerna nedan.

VETERINÄRKONGRESSEN 2017
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Fredagen den 10 november 2017

Aulan
SMÅDJURSSYMPOSIUM
Canine and feline cardiology

Sal J
LABORATORY ANIMAL SESSION

Training, well-being and enrichment in laboratory animals

VETERINÄRKONGRESSEN 2017

Moderator: Caroline Harlos, 
Anicura Djursjukhuset Albano

08.15–09.15 Förvärvade hjärtsjukdomar: 
Myxomatös klaffsjukdom hos hund
Ingrid Ljungvall, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.15–09.45       Förvärvade hjärtsjukdomar: 
Dilaterad kardiomyopati hos hund                 
Ingrid Ljungvall

09.45–10.15 K A F F E

10.15–11.00 Förvärvade hjärtsjukdomar: 
Kardiomyopati hos katt
Jens Häggström, 
Sveriges lantbruksuniversitet

11.00–11.45      Medfödda hjärtsjukdomar hos hund 
och katt     
Jens Häggström

11.45–12.00       SVS presenterar: Riktlinjer om hante-
ring av hundar och katter med bakterier
med särskild resistens 
Ulrika Grönlund, 
Anicura

12.00–13.30 L U N C H
och årsmöte med Smådjurssektionen 

13.30–14.15 Behandling av preklinisk hjärtsjukdom
Jens Häggström

14.15–15.00 Diagnos och terapi av akut kongestiv
hjärtsvikt 
Jens Häggström

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 Treatment of common arrhythmias                           
Etienne Côté, 
Atlantic Veterinary College, UPEI, Kanada

16.15–17.00 Case studies dogs and cats   
Etienne Côté

Moderator: Bengt Eriksson, 
Karolinska Institutet

08.30–10.00 Abnormal behaviors, animal well-being
and enrichment in laboratory animals 
–  impact on reproducibility of animal
experiments and translation into
humans
Joe Garner, 
Stanford University, USA

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.30 Abnormal behaviors, animal well-being
and enrichment in laboratory animals,
forts.
Joe Garner

11.30–13.00 L U N C H
och årsmöte med Försöksdjurs-
sektionen (Råttary)  

Moderator: Anders Forslid, 
Lunds universitet

13.00–14.00 Handling, acclimatization and effects 
of learning in laboratory animals
Karolina Westlund, 
Karolinska Institutet

14.00–14.30 K A F F E

14.30–16.00 Handling, acclimatization and effects
of learning in laboratory animals, 
forts.
Karolina Westlund
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SYMPOSIUM VETERINÄR FOLKHÄLSA 
Så lyckas du med hygienarbetet – introduktion, 

implementation och innovation

Moderator: Catrin Vesterlund-Carlson, 
Statens veterinärmedicinska
anstalt

08.30–09.40 Förbättringskunskap i teori och praktik,
vad hindrar respektive underlättar 
implementering av ny kunskap
Ann Catrin Eldh, 
Institutionen för medicin och hälsa, 
Linköpings universitet

09.40–10.00 Exempel från veterinär vardag 
”Stort stuteri med seminstation”
Lena Malmgren, 
Lövsta Stuteri

10.00–10.30 K A F F E

10.30–10.50 Exempel från veterinär vardag ”Slakten,
en verksamhet med många utmaningar”
Arja Helena Kautto, 
Livsmedelsverket

10.50–12.00 Förbättringskunskap i teori och praktik,
vad hindrar respektive underlättar 
implementering av ny kunskap, forts.
Ann Catrin Eldh

12.00–13.30 L U N C H
och årsmöte med Sektionen för veterinär
folkhälsa samt presentation av bästa
examensarbete (15 min)

Moderator: Ulrika Forshell, Bayer

13.30–14.10 Förbättringskunskap i teori och praktik,
vad hindrar respektive underlättar 
implementering av ny kunskap, 
forts.
Ann Catrin Eldh

14.10–14.30 Exempel från veterinär vardag ”Hygien-
arbete i djurpark, en besöksverksamhet”
Irene Ahl, Furuvik Djurpark

14.30–15.00 K A F F E

15.00–16.00 Förbättringskunskap i teori och praktik,
vad hindrar respektive underlättar 
implementering av ny kunskap, 
forts.
Ann Catrin Eldh

16.00–16.20 The VetBact Project
Karl-Erik Johansson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

Sal L
HUSDJURSSYMPOSIUM I

Fothälsa hela vägen – dag 2

VETERINÄRKONGRESSEN 2017

Moderator: Karin Alvåsen, 
Sveriges lantbruksuniversitet

08.00–08.45 Smelly feet and other consequences 
of poor hygiene
Kurt Bach, 
Københavns Universitet, Danmark

08.45–09.15 Medicinsk behandling av smittsamma
klövsjukdomar
Ylva Persson, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

09.15–10.00 Pain and other welfare aspects of 
lameness
Becky Whay, 
University of Bristol, Storbritannien

10.00–10.30 K A F F E

Moderator: Lena-Mari Tamminen, 
Sveriges lantbruksuniversitet

10.30–11.15 How I approach a herd with a 
lameness problem
Anders Rønn, 
Ringe Dyrehospitale, Danmark

11.15–12.00 Improving lameness – (perceived)
obstacles and motivational factors
Becky Whay

12.00–13.30 L U N C H
och årsmöte med Husdjurssektionen 

Sal K

SVT 7–8 2017Fi:Layout 1  17-06-19  09.11  Sida 45



46 N U M M E R  7–8 • 2017 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Sal L
HUSDJURSSYMPOSIUM I

När kon har ont i fötterna

HUSDJURSSYMPOSIUM II
Kort om små fåglar, smittskyddskontroll och unga idisslare

forts.

Mjölkning och juverhälsa

Varför hör dom inte vad jag säger?

VETERINÄRKONGRESSEN 2017

Moderator: Robert Söderlund, 
Statens veterinärmedicinska
anstalt

08.10–08.30 Pathology findings in poultry flocks
and wild birds in Sweden infected 
with HPAIV H5N8 during the winter 
season of 2016–2017
Désirée Jansson, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

08.30–08.50 Perceptions and attitudes to Salmonella
control program among Swedish poultry
farmers and veterinarians
Elina Lahti, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

08.50–09.10 Evaluation salmonella sampling 
strategies on herd level
Estelle Ågren, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

09.10–09.30 Variation av råmjölksantikroppar hos
mjölkkor och serumtotalprotein hos
kalv: möjliga orsaker och betydelse för
kalvhälsa
Jonas Wensman, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.30–10.00 K A F F E

Moderator: Nils Fall, 
Sveriges lantbruksuniversitet

10.00–10.30 Förklaring till mjölkbönders användande
av förebyggande åtgärder mot mastit
– en tillämpning av Theory of planned
behavior
Nina Lind, 
Sveriges lantbruksuniversitet

10.30–11.00 Vad hindrar mjölkproducenter att ta
hjälp av veterinär i det förebyggande
djurhälsoarbetet?
Catarina Svensson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

11.00–11.30 Rollspel: Att göra skillnad hos kunden
Gunilla Ögren och Vendela Jonasson, 
Växa Sverige

11.30–13.30 L U N C H

Moderator: Åsa Lundberg, 
Växa Sverige

13.30–13.50 Thesis 2016: Milk removal
Sabine Ferneborg, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.50–14.10 Exjobb Mjölkningsrutiner
Johan Hallberg, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.10–14.30 Mjölka mera rätt med ett Hälsopaket
Håkan Landin, 
Växa Sverige

14.30–14.50 5:2-metoden för lägre celltal!
Paulina Lingers, 
Växa Sverige

14.50–15.05 Årets examensarbete

15.05– K A F F E

Moderator: Mats Scharin, 
Distriktsveterinärerna

13.30–14.00 Praktisk hantering av digital dermatit 
– så gjorde vi
Cor van der Beek och Fredrik Johansson,
Nötcenter Viken

14.00–14.30 Preventing digital dermatitis in 
the Netherlands
Menno Holzhauer, 
GD Animal Health

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.30 Nya klövhälsorapporten – hur använder
jag den?
Paulina Lingers, 
Växa Sverige

15.30–16.00 Klövvårdarnas arbete – smittskydd och
samarbete med besättningsveterinären
Fredrik Johansson, 
Frostagårdens klövvård AB och 
Christer Bergsten, 
Sveriges lantbruksuniversitet

Sal O:1

SVT 7–8 2017Fi:Layout 1  17-06-17  12.23  Sida 46



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  7–8 • 2017 47

PTK Rådgivningstjänst ger oberoende rådgivning om din tjänstepen-
sion till dig som är ITP-försäkrad och medlem i veterinärförbundet. Din 
arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension ITP. Du påverkar 
själv hur pengarna ska användas. 

Rådgivningstjänsten är kostnadsfri och PTKs lojalitet ligger bara hos 
de förbundsmedlemmar som använder tjänsten. PTK säljer inga för-
säkringar och får ingen provision. PTKs uppgift är helt enkelt att hjälpa 
dig att fatta kloka beslut utifrån din ekonomi, din familjesituation och 
dina önskemål.

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

En rådgivare du kan lita på

Stora Hörsalen, 
Loftet HÄSTSYMPOSIUM

Huvudsaken

VETERINÄRKONGRESSEN 2017

Moderator: Beate Lundbäck, 
Distriksveterinärerna

08.15–08.45 Hjärnblödning och hjärnödem
Sara Larsdotter Davey, 
Universitetsdjursjukhuset, 
Sveriges lantbruksuniversitet

08.45–09.15 Extra-cranial neurological diseases 
of the head
Neil Townsend, 
Three Counties Equine Hospital, 
Gloucestershire, Storbritannien

09.15–10.00 Guttural pouch and nasal diseases
Neil Townsend

10.00–10.30 K A F F E

Moderator: Karin Alexandersson, 
Värmlands Hästsjukhus

10.30–11.15 Management of wounds involving the
head, including standing enucleation 
Dylan Gorvy, 
Mälaren Hästklinik

11.15–12.00 Surgery of the nasal cavity; atheroma,
alar folds, and wounds involving the
nostrils
Dylan Gorvy

12.00–13.00 L U N C H

Moderator: Lena Malmgren, 
MSD Animal health

13.00–13.45 Fallpresentationer och diskussion
Tidigare föreläsare

13.45–14.00 Efficacy of Pyrantel against Parascaris
spp infection in foals in Sweden
Frida Martin, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.00–14.15 Prevalens av rörelseasymmetrier hos
unga ridhästar
Marie Rhodin, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.15–14.30 Effectiveness of cleaning and sanita-
tion of stable environment and riding
equipment following contamination
with S. equi
Anneli Ryden, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.30–14.45 Pulsed inhaled nitric oxide improves
arterial oxygenation in colic horses
undergoing abdominal surgery
Maja Wiklund, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.45–15.15 K A F F E

Moderator: Karin Holm Forsström, 
Universitetsdjursjukhuset, 
Sveriges lantbruksuniversitet

15.15–15.45 Tempomandibulär OA, öronfistel,
gomspalt – diagnos och behandling
Tamas Toth, 
Universitetsdjursjukhuset, 
Sveriges lantbruksuniversitet

15.45–16.30 Knölar på huvudet – geniknölar, 
eller kan det vara annat?
Kerstin Bergvall, 
Sveriges lantbruksuniversitet
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En av fem privatanställda tjänstemän
arbetar på företag utan kollektiv-
avtal. De riskerar att få flera tusen
kronor lägre pension än anställda
med kollektivavtalad tjänstepension.
Skillnaden är så stor att man kan
säga att kollektivavtalad tjänstepen-
sion är originalet och alternativen 
är dåliga plagiat.

Idag arbetar cirka 270 000 privatanställda
tjänstemän på företag utan kollektiv -
avtal. De riskerar därmed att gå miste
om hundratusentals kronor per person 
i pen sionskapital och tusentals kronor i
lägre månadspension. Så hårt slår näm -
ligen avgifterna i den tjänstepension
som arbetsgivare utan kollektivavtal kan
välja för sina anställda. Det visar rappor-
ten ”Pensionsplagiaten – mer pension
för pengarna med ITP” som PTK har
tagit fram tillsammans med Alecta.

PTK vill uppmärksamma det ekono-
miska värdet av kollektivavtal och effek-
ten av de upphandlingar som gjorts
inom ITP. Det handlar om en prispress
som rejält har sänkt avgifterna för att
förvalta kollektivavtalad tjänstepension,
och som på det sättet ökar den utbetalda
pensionen.

HÖGA AVGIFTER SÄNKER 
PENSIONEN
Den premie som arbetsgivare med ITP
sätter av till sina anställdas tjänstepen-
sion har varit mallen när övriga planer
tagits fram, både inom och utanför kol-
lektivavtalen. Det är inte ovanligt att
tjänstepensioner utanför kollektivavtalet
benämns som en ”ITP 1-liknande lös-
ning”, vilket brukar innebära att avsätt-
ningen till tjänstepensionen är lika hög
som för en person som har ITP 1.

Avsättningen är lika stor men avgif-
terna skiljer sig åt. Det är först när man
kombinerar premien, alltså hur mycket
arbetsgivaren betalar in varje månad,
med hur mycket som försvinner längs
vägen som värdet av tjänstepensionen
blir tydligt.

I den nyutkomna skriften redovisar
PTK och Alecta det faktiska pensionsut-
fallet av tjänstepensionsplaner som före-
tag med och utan kollektivavtal erbjuder
sina anställda. Rapporten utgår från tre
exempelpersoner – en systemvetare, en
informatör och en jurist. Effekterna för
den anställda med eller utan kollektivavtal
är stora. För informatören skiljer det upp
till 4 000 kronor per månad i pension
mellan att ha ITP och en tjänstepension
till ordinarie pris, utanför kollektivavta-
len. För systemvetaren uppgår skillnaden
till nära 5 000 kronor per månad, och
för juristen hela 14 000 kronor.

Värdet av tjänstepensionen måste
bedömas med utgångspunkt i hur mycket
den anställda får ut i månadspension.
Innan den anställda får ut sin tjänste-
pension ska den förvaltas klokt under
många års tid och med så litet kostnads-
läckage som möjligt. PTKs rapport visar
att kollektivavtalad tjänstepension är
något som både arbetsgivare och anställda
verkligen tjänar på.

JONAS MELLQVIST

kommunikationschef PTK

Pensionsplagiaten

Dåliga kopior av ITP slår hårt mot
privatanställda

Rapporten ”Pensionsplagiaten 
– mer pension för pengarna med ITP” 
kan laddas ned som pdf-fil via hemsidan 
Pensionsplagiaten.se.

förhandlingsnytt

Kurs i
ARTIFICIELL INSEMINATION
HUND
13–17 november 2017
SLU , Uppsala  

Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV)

Målgrupp
Antal deltagare
Kursavgift
Kursansvarig: Eva Axnér

Föreläsare
Ansökning till kursen  

I ansökan ska anges

OBS! Sista ansökningsdag är den 13 september 2017. 
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FACKLIGA FRÅGAN

Egen verksamhet kan räknas som 
illojal konkurrens

Om man som
anställd veterinär
vid en klinik/djur-
sjukhus bedriver

likartad klinisk
verksamhet på sin 

fritid, kan det räknas som illojal
konkurrens gentemot arbetsgiva-
ren. Sådan sidoverksamhet kan 
i värsta fall leda till avsked.

FRÅGA
Jag tog på min fritid in min mammas
katt för en kastrering till djursjukhuset
där jag jobbar. Jag betalade allt mitt
material men eftersom jag gjorde det på
min fritid tog jag inte betalt för arbetet.
Jag har också vaccinerat min grannes
hund hemma med eget vaccin som jag

hade hemma. Nu säger min arbetsgivare
att jag har hållit på med illojal konkur-
rens och vill avskeda mig. Har de rätt att
göra så?

SVAR
Ja, de har rätt att göra så. All verksamhet
som man gör utanför jobbet på eget
bevåg är illojalt beteende om det på något
sätt kan konkurrera med arbets givarens
verksamhet. Det kan leda till avsked. Du
får inte ens skriva ett recept från jobbets
dator till någon privat mottagare utan
att det räknas som förtroendeskadligt
beteende, om inte arbetsgivaren på för-
hand skriftligen godkänt detta agerande
i dennes lokaler. Detta gäller t o m om
du har receptblanketter hemma eller
skriver ut via eget e-recept. Allt som kan
tolkas som eget företag är illojal konkur-
rens om det kan konkurrera med arbets-

givarens verksamhet. För att man som
anställd ska få bedriva bisyssla ska
arbetsgivaren skriftligen godkänna detta
och där bör uttryckligen framgå hur och
i vilken omfattning bisysslan får fortgå. 

Många arbetsgivare har börjat bli allt
mer noga med vad deras anställda gör på
sin fritid. Vill du bedriva djursjukvård
vid sidan av din anställning, t ex till
kompisar eller familj, måste du prata
med din arbetsgivare först. Risken finns
annars att du kan bli avskedad eller upp-
sagd på grund av personliga skäl. Skulle
detta hända ska du givetvis kontakta
veterinärförbundets jurister så att vi kan
hjälpa dig att bestrida eller ogiltigför -
klara uppsägningen, om du som medlem
inte delar arbetsgivarens bedömning.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF

Nytt besiktningsintyg för valpar

❘❙❚ Den 17 maj lanserade Svenska Kennelklubben (SKK), efter ett
samarbete mellan veterinärer och uppfödare, ett nytt reviderat
valpbesiktningsintyg. Det nya intyget togs fram av en arbetsgrupp
med representanter från SKK, Sveriges Veterinärmedicinska Säll-
skap (SVS), uppfödare och kliniskt verksamma veterinärer. Revi -
deringen av det gamla intyget är ett initiativ från SKK och SVS
och uppdraget gavs av Samverkansgruppen för hundvälfärd efter
det så kallade trubbnosuppropet.

Intyget innehåller en djurägardel med frågor om tidigare 
sjukdomar och skador, med plats för en underskrift för att styrka 
uppgifterna, och en veterinärdel med en klinisk undersökning.
Dessutom medföljer anvisningar för ifyllande med syfte att likrikta
och underlätta veterinärernas bedömningar. I intyget läggs mer
vikt än tidigare vid osunda överdrifter i valpens utseende och
veterinären ombeds bedöma vad som är normalt oavsett ras. 
Det är avsett att användas för samtliga SKK-registrerade valpar
upp till sex månaders ålder och ersätter det gamla valpbesikt-
ningsintyget. Intyget kan även användas på valpar som inte är
registrerade i SKK.

För veterinärer går det att ladda ner intyget via veterinär -
förbundets hemsida www.svf.se och fylla i det från datorn på 
kliniken.  ■

❘ ❙❚ noterat

Det nya valpbesiktningsintyget lägger större vikt än tidigare vid
osunda överdrifter i valpens utseende.
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Kliniskt bevisade formler för alla dina katt- och hundpatienter 
med mag- och tarmproblem

Gastrointestinal 
Feline EN ST/OX, Canine EN

Kontakt: Nestlé Sverige AB/Purina, Box 7173, 250 07 Helsingborg. Telefon: 020-299300. konsumentkontakt@purina.nestle.com

Skyddsområde i Nyköping borttaget 

❘❙❚ Jordbruksverket tog den 22 maj bort skyddsområdet på tre
kilometer runt den värphönsbesättning i Nyköping där fågelin -
fluensa konstaterades i slutet av april. Skyddsområdet övergick 
i ett övervakningsområde med vissa restriktioner men Jordbruks-
verket meddelade den 29 maj att även övervakningsområdet 
runt värphönsbesättningen i Nyköping hävs. Det innebär att det
inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter 
i området.

Det varmare vädret under våren och försommaren gör att
fågelinfluensaviruset har svårare att överleva i omgivningen. Det
finns dock fortfarande risk för spridning från framför allt vatten -
levande fåglar. Därför är det även fortsättningsvis viktigt att ha
goda skötselrutiner och i möjligaste mån förhindra kontakt med
vilda fåglar.

– Med tanke på den omfattande smittspridning som förekom-
mit under vintern–våren kan vi inte utesluta viss kvarvarande 
smitta i miljön, eller hos vilda fåglar i landet. Det är därför även
framöver viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har

goda smittskyddsrutiner. Detta betyder att man försöker förhindra
kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karl Ståhl, biträdande
statsepizootolog vid SVA, i ett pressmeddelande den 22 maj.  ■

❘ ❙❚ noterat
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Fågelinfluensaviruset har svårare att överleva i varmt väder men
det finns fortfarande risk för spridning från framför allt vatten-
levande fåglar.
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Allt fler vete-
rinärer, såväl
anställda

som företagare, riskerar att utsättas
för förtalskampanjer i sociala medier.
Företagarna tipsar om vad man som
privatpraktiker eller arbetsgivare kan
göra för att förebygga eller motverka
dessa problem.

Du gör inget fel men någon missupp -
fattar eller sätter igång ett rykte om dig
och ditt företag av ren illvilja. Samhälls-
utvecklingen, ny teknik och sociala
medier har gjort det lättare att sprida
rykten, förtal, trakasserier m m till
många människor. Vad bör du göra om
din personal eller du själv utsätts?

Börja med att dokumentera det som
hänt genom att t ex ta skärmdumpar
eller spela in. Detta för att kunna ha som
bevisning om du bestämmer dig för att
begära skadestånd av förövaren för det
du utsatts för.

Första rådet därefter brukar vara att
kontakta den individ som publicerat för
att få stopp på spridningen. Tänk också
på att andra kan ha fortsatt spridningen
och försök då få även dem att sluta. Det
är inte alltid den som först lägger ut en
nedsättande text eller bild som ser till att
de når en större krets av personer.

Om personen vägrar ta bort felaktiga
och kränkande uppgifter bör man
undersöka om det går att anmäla, t ex
direkt i appen eller sociala mediet, till
den som tillhandhåller möjligheten att
sprida texten eller bilden. De ansvariga
kan då kontrollera mot sina regler om 
de kan ta bort t ex ett inlägg som är
kränkande eller stänga av en användare.
Tänk då på att vara noga med att skriva
en förklaring så att mottagaren kan ut -
reda och ta bort inlägget.

Som huvudregel gäller att om det inte
hade varit tillåtet om det framfördes
muntligen är det heller inte tillåtet på

internet. Att till en större grupp perso-
ner via sociala medier förmedla nedvär-
derande uppgifter om en person kan
vara förtal, även om uppgifterna i sig är
sanna. Att framföra hot i digitala medier
kan vara straffbart som olaga hot. Det är
i dessa sammanhang viktigt att komma
ihåg att förtal bara gäller fysiska perso-
ner. Om någon sprider nedvärderande
rykten om ett företag är det bara förtal
om det kan ses som förtal av någon
fysisk person. 

När vanlig press är involverad, oavsett
om det är i tidning eller på webben, kan
man kontakta ansvarig utgivare och
begära en rättelse även om övertrampet
inte är tillräckligt för att vara brottsligt.
Om redaktionen inte vill publicera en
rättelse kan man göra en anmälan till
Allmänhetens pressombudsman som
kan anmäla det till Pressens Opinions-
nämnd för prövning om publiceringen
stämmer med god publicistisk sed.

Utgivningsbevis innebär ett grund-
lagsskydd för yttrandefriheten. Det
innebär att om felaktiga eller kränkande
uppgifter publicerats på t ex en webb -
sida med utgivningsbevis kan man kon-
takta Justitiekanslern (JK) som kan inleda

förundersökning och väcka talan för
brott mot tryck- och yttrandefriheten.

Polisanmälan bör göras om det före-
kommer hot, våld, förtal eller annat som
kan vara straffbart i samband med arbe-
tet. Om du är osäker, prata med polisen
om vad som har hänt för att se om det 
är något som kan vara straffbart. Även
om det inte är säkert att anmälan leder
till åtal kan det vara ett sätt att markera
att det inträffade tas på allvar och inte
tolereras.

Hot och våld kan förekomma i alla
miljöer. Den som har ansvar för arbets-
miljön ska förebygga, dvs utreda riskerna
och vidta nödvändiga åtgärder för att
förhindra att dessa situationer uppstår.
Detta gäller både arbetsplatsen som hel-
het och i särskilda situationer där det
kan finnas extra stora risker, t ex med-
verkan vid omhändertaganden av miss-
skötta djur. Om man som arbetsgivare
inte redan påbörjat detta arbete mot hot
och våld kan man ta hjälp av material på
Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.

KARIN BERGGREN

jur kand, ansvarig rådgivningen
Företagarna
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Att hantera förtal och trakasserier

FVF INFORMERAR

Samhällsutvecklingen, ny teknik och sociala medier har gjort det lättare att sprida rykten,
förtal, trakasserier m m till många människor. 
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Veterinär Erika Chenais, institutio-
nen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, SLU, försvarade
fredagen den 12 maj sin avhandling
för veterinärmedicine doktorsexa men
med titeln ”African swine fever in
Uganda: epidemiology and socio-
economic impact in the smallholder
setting”. Opponent var dr Klaus
Depner, Friedrich-Loeffler-Institut,
Tyskland.

Uganda har den snabbast växande gris-
produktionen söder om Sahara i Afrika.
Grishållningen skulle kunna vara ett bra
verktyg för fattigdomsbekämpning men
ständiga utbrott av afrikansk svinpest
(ASF) bromsar den positiva utvecklingen.
Sjukdomen påverkar hela värdekedjan
negativt och människors hantering av
djur och smittkällor bidrar till proble-
men. Erika Chenais vid SVA och SLU
har i sin doktorsavhandling studerat
sjuk domens epidemiologi och dess
sociala och ekonomiska effekter för små
familjejordbruk i Uganda.

I avhandlingen presenteras fyra studier
som alla genomförts i norra Uganda.
Grisproduktionen i området är extremt
småskalig, den genomsnittliga besätt-
nings storleken i flera studier var mindre
än fyra djur inklusive smågrisar. Områ-
det hör till de fattigare i landet. Detta
beror dels på ett generellt förhållande
där landsbygden är fattigare än städerna,
men också på en ännu icke officiellt
avslutad väpnad konflikt mellan rege-
ringsmakten och rebellgrupper.

Resultaten visade att deltagarna väl
kände till de kliniska tecknen på ASF,
hur sjukdomen sprids och åtgärder för
sjukdomskontroll. Medvetenhet om kon  -

trollåtgärder garanterade däremot inte
genomförande. En majoritet av delta-
garna tillstod att de hade sålt levande
grisar eller fläsk som de trodde var smittat
med ASF. Studien visade hur utbrott av
ASF hänger samman i tid med säsongs-
mässigt ökad försäljning och slakt av gri-
sar och att det är människors handlingar
som driver spridningen av ASF. 

I en delstudie kunde konstateras att
brister i yttre och inre biosäkerhet ledde
till omfattande spridning av ASF i mil-
jön på gården. Virus identifierades i
jord, vatten och foder, från en slaktplats
och från sjuka och döda grisar. I studien
visas att det är viktigt att biosäkerhets -
åtgärder och smittskyddsråd anpassas till
lokala förutsättningar för att de ska
genomföras. 

I den avslutande studien jämfördes
det ekonomiska utfallet för hushåll som
haft, respektive inte haft, ASF-utbrott.
Resultaten visade att det ekonomiska

utfallet ökade med besättningsstorleken,
liksom skillnaden i utfall mellan besätt-
ningar som hade, respektive inte hade
haft ASF-utbrott. Dessutom kunde man
ibland se kortsiktiga vinster av utbrott.
Även sjuka och döda grisar fick bidra 
till intäkter. Genom försäljning av detta
riskkött kunde förlusterna minimeras
men hanteringen bidrog sannolikt också
till smittspridning. På lång sikt var
effekterna alltid negativa. Studien visade
att det var svårt att kvantifiera ekono-
miska förluster i en ekonomi som till
stora delar är informell.  ■

Afrikansk svinpest bromsar utveck-
ling i Uganda

disputationer

Afrikansk svinpest orsakar akut blödarfeber som i de flesta fall leder till döden. Blöd-
ningarna syns här som en blå missfärgning av huden framför det högra frambenet. 
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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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Ungdomar har dåliga kun-
skaper i livsmedelshygien 

❘❙❚ Uppskattningsvis inträffar fler än 
500 000 fall av matförgiftning i Sverige
varje år till en samhällskostnad av mer än
en miljard kronor. Att hantera livsmedel
rätt är en kunskapsfråga och i en ny
avhandling från Uppsala universitet visar
Marie Lange, doktorand i kostvetenskap,
att ungdomar har dålig kännedom om
mathygien. 

Resultaten i en studie genomförd bland
elever i årskurs nio visade att var femte
elev saknade kunskap om att kyckling 
alltid behöver vara genomstekt. Nästan
hälften av eleverna ansåg det vara accep-
tabelt att smaka på rå köttfärs trots att
Livsmedelsverket återkommande varnar
för att smakprov av kontaminerad köttfärs
kan innebära en risk att drabbas av EHEC.
Nästan hälften av eleverna trodde också
att +8 ºC var en bra kylskåpstemperatur,
vilket är fyra grader över de +4 ºC som
rekommenderas. Eleverna saknade även
kunskaper gällande vikten av handtvätt

och att undvika korskontaminering, som
båda är bland de viktigaste momenten 
för att undvika matförgiftning. Studien
visar att pojkar, särskilt de som sällan 
eller aldrig lagar mat hemma, löper en
större risk att drabbas av allvarlig mat -
förgiftning.

– Resultatet visar att unga konsumenter
behöver bättre hygienutbildning och att
grundskolan behöver lyfta fram livsme-
delshygien på ett tydligare sätt i under -
visningen och mer kopplat till elevernas
vardag, säger Marie Lange i ett pressmed-
delande den 29 maj.  ■

❘ ❙❚ noterat
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Nästan hälften av eleverna trodde att +8 ºC var en bra kylskåpstemperatur, trots att det är
fyra grader över rekommenderad nivå. 

CALL FOR ABSTRACTS – POSTER PRESENTATIONS 
Submission Deadline: September 15th, 2017 

-

Read more: www.nevc2018.no

The Nordic Equine Veterinary Conference, NEVC
February 9–11 2018 i Bergen, Norway 

Also hosting FEEVA PPE symposium 
on 8th of February

SEMESTER-
STÄNGT

på SVFs kansli 
vecka 29–31

För brådskande ärenden 
om arbetsrätt 

kontakta 
Henrik Sjösten, 

henrik.sjosten@svf.se
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Syringomyeli, ryggmärg. 

På den makroskopiska bilden kan man se en tydlig cys-
tisk kavitation centralt i ryggmärgen, mätande ca 4 mm i
diameter (Figur 3, svart pil). Huruvida kaviteten represen-
terar en kraftigt dilaterad centralkanal, vilken normalt sett
knappt är skönjbar makroskopiskt, eller är belägen i själva
ryggmärgsvävnaden, skild från centralkanalen, kan inte
säkert avgöras med blotta ögat. 

Den mikroskopiska bilden visar två kaviteter. Den större,
dorsala (Figur 4, svart pil), är belägen i ryggmärgsväv -
naden och är klart skild från den mindre, mer ventralt
lokaliserade (Figur 4, röd pil), som utgör den normala
centralkanalen.

En cystisk, vätskefylld kavitet av beskriven typ, belägen
i ryggmärgsvävnaden och skild från centralkanalen, utgör
definitionen på syringomyeli. Detta begrepp ska skiljas
från hydromyeli, då det är själva centralkanalen som är
dilaterad och vätskefylld. Hydromyeli är snarast att
betrakta som ”hydrocefalus i ryggmärgen”. Syringomyeli
kan vara primär eller sekundär. Det förstnämnda, då
syringomyelin utgör en medfödd missbildning i ryggmär-
gen, är vanligast. Vid sekundär syringomyeli uppstår den
vätskefyllda kaviteten i ryggmärgsvävnaden oftast till följd

av en hydromyeli som brister, varvid cerebrospinalvätskan
dissekerar sig ut i vävnaden genom det skadade epitelet,
ependymet, i centralkanalen. Syringomyeli orsakar dege-
nerativa skador av varierande svårighetsgrad i ryggmärgens
parenkym, vilket leder till neurologiska symtom av skif-
tande karaktär.

FIGUR 3. Syringomyeli, lejon. Bilden visar en cystisk kavitet
centralt i ryggmärgen (svart pil).
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Primär/medfödd syringomyeli kan vara ärftlig och före-
kommer hos tamdjur, främst hos hundar. Tillståndet är

vanligare hos vissa raser, som t ex cavalier king charles 
spaniel, yorkshireterrier och weimaraner. Symtomen vid

syringomyeli kan variera men rörelse -
störningar, tremor och nacksmärta är
vanligt. Hos cavalier king charles
spaniel förekommer ibland också ett
närmast maniskt och stereotypt kli-
ande mot halsen, vilket initialt kan
misstolkas som hudrelaterad klåda.

Lejonet i det här beskrivna fallet
hade en syringomyeli som sträckte
sig över cirka halva cervikalryggmär-
gens längd och som i de värst affek-
terade partierna mätte cirka 4 mm 
i diameter. Lokalisationen för och
diametern på en syringomyeli kan
variera avsevärt. Det behöver inte
nödvändigtvis föreligga någon direkt
korrelation mellan defektens storlek
och symtomens intensitet och om -
fattning. En betydligt diskretare
syringomyeli än hos den här beskrivna
lejonhonan diagnostiserades även
hos hennes bror, men någon markant
skillnad i den kliniska bilden hos de
båda djuren förelåg inte.

FIGUR 4. Syringomyeli, lejon. Mikroskopiskt kan man se en stor kavitet dorsalt (svart
pil) belägen i ryggmärgsparenkymet och skild från centralkanalen, som återfinns
under kaviteten (röd pil). HE-färgning, ca 40 gångers förstoring.

Kalibrering av grisvälfärdsbedömning i Skåne

❘❙❚ Djurvälfärden i grisuppfödningen stod i centrum när djurskydds-
 inspektörer, besättningsveterinärer och grisföretagare den 19 maj
möttes för att ”kalibrera” sina bedömningar, rapporterade tid-
ningen ATL den 20 maj. Mötet ägde rum hos Hönnedal Pork AB
utanför Kristianstad, ett grisföretag med 620 suggor och 2 500
slaktgrisplatser i moderna stallar. Det hade kommit till stånd på
initiativ av Sveriges Grisföretagare men mötesdeltagarna välkom-
nades av länsstyrelsens i Skåne personal.

– Både vi och besättningsveterinärerna tycker det är nyttigt
med dialog. Det är viktigt att vi sätter rätt nivå, sade Marcus
Björklund, chef för djurskyddsinspektörerna på Länsstyrelsen i
Skåne, till ATL.

Från länsstyrelsens sida fanns såväl djurskyddsinspektörer som
länsveterinär närvarande. Två återkommande bedömnings- och
diskussionsfrågor är mängden strö i boxarna och grisarnas renhet.
Olika djurkategorier behöver strö i varierande mängd. Blir det för
mycket strö en dag med högre utetemperatur kanske grisarna

smutsar ner sig själva och boxen men blir det för lite strö en sval
dag kan det uppstå brister i djurens komfort. Ett initiativ till Jord-
bruksverket för att få ett redskap som bättre beskriver djurvälfär-
den skulle kunna bli ett resultat av mötet, skriver ATL.  ■

❘ ❙❚ noterat

Mängden strö i boxarna och grisarnas renhet är två återkom-
mande bedömnings- och diskussionsfrågor mellan grisföretagare
och kontrollmyndigheten.
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Författaranvisningar för 
Svensk Veterinärtidning
Artiklar i Svensk Veterinärtidning bör vara utformade så
att de är intressanta och förståeliga för flertalet veterinärer,
oavsett specialitet.

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

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

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

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

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

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

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

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

JOHAN BECK-FRIIS

chefredaktör
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Och med den 
inte bara slut-
tentor, skoskav
och de första
myggbetten,

utan också en 
ny remiss från Jord-

bruksverket om möjlighet för djur -
vårdare att få undantag från be-
handlingsförbudet. 

MED ANLEDNING AV den stora skillna-
den i hur VMF och SVF svarat på den
tidigare remissvändan kan det vara på
sin plats att närmare förklara student -
kårens ståndpunkt. Anledningen till att
VMF är så starkt kritiska är inte bara att
vi värnar patientsäkerheten och våra
DSS-medlemmars framtida arbete, vi
är också oroliga för våra veterinärstu-
denters framtida arbetsmiljö. 

Trots bristen på legitimerade djursjukskötare (”sköterskor”)
övergår det vårt förstånd hur Jordbruksverket bara några år
efter införandet av legitimationen nu fullständigt slår undan
benen på den yrkeskår och yrkesidentitet de så nyligen skapat.
Djursjukskötarnas utbildning lär dem ett hantverk och 
innehåller därmed mycket praktik, inte bara i att sköta narkos
utan att i alla vårdrelaterade situationer se till patienternas väl -
mående. Sköterskornas kompetens inom omvårdnad är unik
och kan inte på något sätt ersättas med en översiktlig kurs på
två ynkliga veckor. Det är en ren förolämpning att jämställa
tre års högskolestudier och den legitimation det leder till, med
en översiktlig utbildning oavsett om personen som går kursen
har jobbat ett år eller, som nu är föreslaget, tre år. 

Med detta avses verkligen inte att djurvårdare gör ett dåligt
jobb, tvärtom är även de en mycket viktig personalkategori för
patienternas tillfrisknande. Men de är sköterskor lika lite som
de är veterinärer. Varför inte djursjukvården kan ha lika tydlig
åtskillnad i behörigheter och arbetsuppgifter mellan djur -
vårdare och legitimerade djursjukskötare, som humanvården
har mellan undersköterskor och legitimerade sjuksköterskor,
är helt obegripligt. 

Utöver detta känner vi inom VMF en stark oro för arbets-
situationen för framför allt de unga, relativt nyutexaminerade
veterinärerna. Veterinärutbildningen ser inte ut som den gjorde
för 30 år sedan eller ens som den var för 15 år sedan. Omlägg-
ningar i studieordningen har lett till att anestesiämnet, sånär

som på några få veckor under den klinikförberedande kursen,
helt ges inom ramen för andra kurser. Det har i sin tur gjort
att ämnet fått stryka på foten till fördel för annat. Det ges inte
så många tillfällen till praktisk träning och som resultat kän-
ner många veterinärstudenter en osäkerhet kring anestesi. Det
blir sedan dessa unga, nyutexaminerade veterinärer som i stor
utsträckning får göra ”hundgörat” på klinikerna och ensamma
ta natt- och helgpassen. Samma pass som det kan vara svårt att
hitta sköterskor som vill jobba på och där de nya personal -
kategorierna förväntas fylla upp. Det är dessa pass då patienter
som behöver opereras verkligen är akut dåliga och därmed har
en högre risk för komplikationer under narkosen. Detta är
inte en bra kombination och bäddar för onödig stress och oro.
Risken att schemaläggas som ensam ansvarig veterinär, utan
övrig legitimerad personal, får många av oss att kallsvettas.
Det kan komma att bli svårt att rekrytera även nya veterinärer
till denna typ av kliniker. 

Förutom förslagets effekter för oss yrkesverksamma, i alla
personalkategorier, anser vi också att det innebär stora risker
för patientsäkerheten. Förslaget känns som billigast möjliga
lösning på bekostnad av vårdkvalitén. Vi är oroliga för vad det
kan innebära medicinskt för våra patienter och vad det gör
med vår relation till deras ägare.

IDA JANSSON

ordförande VMF 2017

FO
TO

: K
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LE
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ED
EN

FRÅN STUDENTERNA

Den blomstertid nu kommer

VMFs styrelse (inklusive inspektor) samlad innan sommarens grönbete. 
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Vi söker dig veterinär med några års erfarehet 
av arbete med hund och katt, samt steg 1 eller 
motsvarande – och som vill arbeta på ett akut-
djursjukhus. Besök anicura.se/jobba-hos-anicura/
lediga-tjanster/ och läs om om tjänsten och 
AniCura Djursjukhuset Albano!

Vi söker..

SVENSKA

WEBBKURSER

DISA – DJUROMSORG VID SLAKT OCH ANNAN

AVLIVNING

DJURSKYDDSBEDÖMNING GRIS

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

v 34
24–26/8 -17. KURS: DRILLNING I ENDO-, PERIO-
OCH RESTO, Halmstad. Arr: Accesia AB.
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

v 35
1–2/9 -17. EQUINE NECK CONDITIONS & 
PRACTICAL NEUROLOGY FOR PRACTITIONERS,
Helsingborg. Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=319

1–3/9 -17. KURS: ORAL KIRURGI – REKONSTRUK-
TION/PLASTIK, Halmstad. Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

v 37
14–15/9 -17. GRUNDLÄGGANDE MJUKDELS-
KIRURGI, SMÅDJUR, DEL 1. (del 2, 23–24/11),
Uppsala. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

16–17/9 -17. GRUNDKURS, HUND- OCH KATT-
TANDVÅRD, Stockholm. 
Arr: KRUUSE Svenska AB & 
Mälarhöjdens Veterinärpraktik. 

Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/
Uddannelse/Kurser/SE_Dental.aspx,
marika.bjornstrom@kruuse.com, 
070-101 67 28

v 38
18–20/9 -17. KURS: ENDODONTI DEL II,
Halmstad. Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

v 39
25–26/9 -17. KURS: ORAL PATOLOGI, 
Halmstad. Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

27–28/9 -17. VÅRDHYGIEN, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

28–30/9 -17. GASTROSKOPIUNDERSÖKNING

OCH GASTROINTESTINAL DIAGNOSTIK, HUND &
KATT, Stockholm. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

29–30/9 -17. HÄSTTANDVÅRD EXAMINATION

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

NY 29–30/9 -17. KURS I PRAKTISK BOKFÖRING,
Göteborg. Arr: FVF (Företagande veteri-
närers förening). Info: Johanna Habbe,
vetjohanna@gmail.com, 0707-969474.

v 40
2–6/10 -17. KURS: DENTISTRY DEL II, 
Halmstad. Arr: Accesia AB.
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

NY 6/10 -17. KURS SLEDDOG VET SEMINAR

för slädhundsintresserade veterinärer,

Kiruna. Arr: Kiruna Slädhundklubb.
Info: anette.johansson@dv.sjv.se 

6–7/10 -17. ETIKKONFERENS, Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

6–7/10 -17. ANESTESIOLOGI GRUND, HUND &
KATT, Stockholm. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

6–7/10 -17. KURS I 3 X A – ANDROLOGI, 
AI & AVEL, Stockholm. Arr: Svenska 
sällskapet för smådjursreproduktion. 
Info: ann-sofi.bergqvist@slu.se, 
www.reproduktionssallskapet.se

NY 7–8/10 -17. SYMPOSIUM OM ARBETANDE

HUNDAR för slädhundsintresserade veteri-
närer, Kiruna. 
Arr: Kiruna Slädhundklubb. 
Info: anette.johansson@dv.sjv.se 

7–8/10 -17. GRUNDKURS, HUND- OCH KATT-
TANDVÅRD, Stockholm. 
Arr: KRUUSE Svenska AB & 
Mälarhöjdens Veterinärpraktik. 
Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/
Uddannelse/Kurser/SE_Dental.aspx,
marika.bjornstrom@kruuse.com, 
070-101 67 28

v 41
13/10 -17. ABDOMINAL, THORACIC & SOFT

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

13–14/10 -17. KURS PARODONTIT

– MER ÄN “LÖSA TÄNDER”, Knivsta. 
Arr: Svenska sällskapet för djurtandvård.
Info: www.ssdt.se, styrelsen@ssdt.se

13–14/10 -17. RÖNTGENTEKNIK, -ANATOMI

KONGRESSER & KURSER
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HUND & KATT, GRUND, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

14–15/10 -17. ULTRALJUD SMÅDJUR, 
GRUNDLÄGGANDE BUK, Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

v 42
18–20/10 -17. KURS: EXTRAKTIONSKURS,
Halmstad. Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

19–20/10 -17. ONKOLOGI HUND & KATT,
GRUND, Sigtuna. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

v 43
26–27/10 -17. ULTRALJUD GRUNDLÄGGANDE

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

v 45
9–10/11 -17. VETERINÄRKONGRESSEN, 
Uppsala. Arr: SVS, SVF. 
Info: Vasso Norlund, SVF, 
08-545 558 27, vasso norlund@svf.se,
www.svf.se/sv/Sallskapet/
Veterinarkongressen/

11–12/11 -17. FORTSÄTTNINGSKURS HUND-
OCH KATTANDVÅRD, EXTRAKTIONSKURS

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

v 46
13–14/11 -17. ENDOKRINA SJUKDOMAR

HUND & KATT, DEL 2, Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

14–15/11 -17. LEDARSKAP INOM DJURSJUK-
VÅRDEN, FÖRDJUPNING, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

17–18/11 -17. IMMUNOLOGISKA SJUKDOMAR

HOS HUND & KATT, Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

17–18/11 -17. AKUTA OFTALMOLOGIFALL

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

v 47
21–24/11 -17. KURS: KANIN OCH SMÅDJURS -
TANDVÅRD, Halmstad. Arr: Accesia AB.
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

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

23–24/11 -17. SÅRBEHANDLING – EN PRAKTISK

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

v 48
27–29/11 -17. KURS: TIPS & TRICKS FÖR

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

30/11–1/12 -17. ULTRALJUD SMÅDJUR, 
FÖRDJUPNING, BUK, Göteborg. 
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

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

2–3/12 -17. FORTSÄTTNINGSKURS HUND- OCH

KATTANDVÅRD, EXTRAKTIONSKURS

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

v 49
5–6/12 -17. REKONSTRUKTIV KIRURGI, 
Halmstad. Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

7–8/12 -17. SYSTEMATISK EKG DIAGNOSTIK

OCH BEHANDLING – HUR KAN JAG KÄNNA MIG

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

v 50
14–16/12 -17. KURS: TANDREGLERING,
Halmstad. Arr: Accesia AB. 
Info: http://academy.accesia.se, 
academy@accesia.se

15–16/12 -17. FORTSÄTTNINGSKURS BRA BILD,

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

v 4, 2018
26–28/1 -18. 6TH NORDIC SMALL ANIMAL

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

INTERNATIONELLA

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

v 34
21–25/8 -17. JUNIORKURS, Skærbæk, 
Danmark. 
Arr: Boehringer Ingelheim Vetmedica.
Info: 040-23 34 00, www.bivet.nu

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

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

29–31/8 -17. 33 TH WORLD VETERINARY

CONGRESS (WVC) – GLOBAL SEMINAR ON

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

v 35
HÖSTEN -17. MASTER OF COMPANION ANIMAL

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

1–2/9 -17. EQUINE NECK CONDITIONS & 
PRACTICAL NEUROLOGY FOR PRACTITIONERS,
Oslo, Norge. Arr: VetPD. 
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=320
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
MARJA TULLBERG 072-748 78 98

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

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

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
HELEN LOOR 073-097 62 97

Sekreterare
UNDER TILLSÄTTNING

Kassör
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 0707-96 94 74

Sekreterare
CHRISTINA SVEDBERG 073-600 22 21

Kassör
MAJA-LISA SABEL 070-591 71 50

Ledamöter
TVÅ VAKANTA POSTER

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande
SUSANNA STERNBERG LEWERIN

Vice ordförande
TORKEL EKMAN

ERIKA CHENAIS

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

BENGT ERIKSSON

HANNA BREMER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande
BENGT ERIKSSON

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
MATS SCHARIN

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
ANETTE GRAF EDLING

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
ELINA ÅSBJER

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
HANNA BREMER

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

OF THE WORLD ASSOCIATION FOR THE ADVANCE-
MENT OF VETERINARY PARASITOLOGY (WAAVP)
2017, Kuala Lumpur, Malaysia. 
Info: www.waavp2017kl.org

8–9/9 -17. 33RD EUROPEAN EMBRYO

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

v 37
NY 6/9 -17. WORKSHOP DESEXING OF RABBITS,
GUINEA PIGS AND OTHER RODENTS, Brno,
Tjeckien. Info: www.drobnisavci.cz/en/
workshop-kastrace-samce-a-samice/

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

23–26/9 -17. EQUINE ORTHOPAEDIC CASE DAYS,
Müggenhausen och Heimerzheim,
Tyskland. Arr: AG Pferd. 
Info: http://www.agpferd.com/
conferencescourses/

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

VETERINARY ASSOCIATION (WSAVA) CONGRESS

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

26–29/10 -17. USING THE FASCIAS TO TREAT

AND REHABILITATE HORSES, Bingen och 
Waldalgesheim, Tyskland. 
Arr: AG Pferd. 
Info: http://www.agpferd.com/
conferencescourses/

29/9–1/10 -17. EQUINE CARDIOLOGY CASE

DAYS, Lüsche, Tyskland. 
Arr: AG Pferd. 
Info: http://www.agpferd.com/
conferencescourses/

v 40
NY 2–4/10 -17. AFRICA ANIMAL WELFARE

CONFERENCE, Nairobi, Kenya. 
Arr: ANAW – Africa network for animal
welfare, UN environment, Harambee.
Info: #ACTION 2017, info@anaw.org

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

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

v 44
2–5/11 -17. EQUINE MR AND CT DAYS,
Bonn, Tyskland. Arr: AG Pferd. 
Info: http://www.agpferd.com/
conferencescourses/

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

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

18–19/11 -17. SMALL ANIMAL NEPHROLOGY

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

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

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

➤
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KÅSERI

DETTA HÄNDE SIG PÅ DEN TIDEN då Leif ”Loket”
Olsson var programledare för Bingolotto på bästa sänd-
ningstid på lördagar, innan tjänstebilar fanns hos
Distriktsveterinärerna och då betalning för veterinärtjänster
skedde med kontanta medel eller med en check från 
Föreningsbanken. Det var inte så fasligt långt efter min vete-
rinärexamen och det var under den del av året då skym-
ningen infaller redan under sen eftermiddag.

Det hade börjat skymma när hon ringde,
vid kvällsmjölkningens början.

– Alltihop är ute. Hon ligger på
båspallen, både kon och livmodern.

Kan du komma på en gång?
– Visst kommer jag på en gång, sa

jag med lugn röst. Men inombords
fanns genast oroliga fjärilar. Livmoder -
framfallens hantering var jag kunnig om, i
teorin visste jag precis hur jag skulle göra. Men jag
hade aldrig varit med om det i verkligheten. Någon
gång måste dock vara den första för allting och för denna
diagnos var det nu.

Hon kom ut och mötte mig på gårdsplanen.
– Vilket elände. Stackars ko. Och vi som tänkte ta kväll

lagom till Bingolotto. Han är så trevlig och käck, Loket. Vi
brukar alltid titta. 

Vi gick in i lagården. Där låg den, den stora röda oformliga
klumpen. Handlingsplanen bläddrades fram i min hjärna.
Allt fanns där, direkt hämtat från föreläsningsanteckningarna.
Bara att sätta igång. Men skulle teorin gå att omsätta i prak-
tiken?

Galonbyxor på, sånt här kan bli kladdigt. Fingrarna kände
över kotorna ovan svansen, i rätt mellanrum ska kanylen och
bedövningsmedlet in för att motverka krystningar. Tvål, vat-
ten, någon form av lakan eller liknande som kan skydda den
röda klumpen från lagårdens smuts. Och så en stor PET-
flaska för att förlänga armen när livmoderhornen ska vrängas
rätt ända ut i spetsen. Kampen kunde börja mellan mig och
klumpen. Till min lättnad gled den röda massan så småning-
om på plats. Jag avslutade med tre flessasuturer. De kändes

traumatiska att trycka genom huden och jag minns från före-
läsningen att det diskuteras hur stor effekt de egentligen har
för att motverka återfall, men jag hade lärt mig att de är en
vanlig avslutning på en, åtminstone tillfälligt, vunnen kamp
mot ett oformligt ut- och invänt organ.

Alla andades ut och jag plockade ihop alla pinaler och fick
betalt. Jag minns inte om det var med sedlar eller Förenings-
bankens check. Lantbrukarparet försvann in till Bingolotto
för att glädjas med dem som skulle vinna en årsförbrukning
av kaffe och känna medlidande med dem som lottlösa fick
lägga på luren i örat på Loket.

Själv åkte jag hem till en lördagskväll i ensamhet i den i en
källarlokal inrymda veterinärstationen, som under tjänst -
göringstiden var mitt hem. Nu kunde jag i mina tankar kom-
plettera ”teoretisk kunskap” med ”erfarenhet finnes” under
rubriken ”reponering av livmoderframfall”. Och jag hann 
alltihop innan Bingolotto.

HELLE ERICSSON UNNERSTAD
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UTGIVNINGSPLAN 2017 

NR UTGIV- ANNONS- MANUS-
NING STOPP STOPP

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

3 14 MAR 21 FEB 14 FEB

4 4 APR 14 MAR 7 MAR

5 3 MAJ 4 APR 28 MAR

6 30 MAJ 3 MAJ 26 APR

7– 8 4 JULI 30 MAJ 23 MAJ

9 5 SEP 15 AUG 8 AUG

10 3 OKT 5 SEP 29 AUG

11 31 OKT 3 OKT 26 SEP

12 28 NOV 31 OKT 24 OKT

13 19 DEC 28 NOV 21 NOV

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

Medlemmar i veterinärförbundet har 450 kronor 
i rabatt.

FÖRBUNDSKANSLIET se sidan 3

FAC K P R E S S U P P L AG A 2016
– 3 600 E X

PERSONNOTISER

Födelsedagar i augusti  2017

KAARIN LINDBERG, Spånga, 50 år 
den 1/8
ULF MAGNUSSON, Knivsta, 60 år 
den 4/8
PER OLOF NILÉHN, Skanör, 90 år 
den 7/8
GUNILLA BLOMQVIST, Broddetorp, 60 år
den 8/8
GUNILLA BLOMQVIST, Knivsta, 70 år 
den 9/8
SVEN ELANDERSSON, Lerberget, 80 år 
den 15/8
ERIK MÖRNE, Asmundtorp, 50 år 
den 15/8
MARGARETA WIDELL, Frösön, 70 år 
den 23/8
KJELL ROSBERG, Tidaholm, 85 år 
den 24/8
CLAES LÖNNBERG, Oxelösund, 75 år 
den 27/8
DOROTHY LINDER, Arvika, 60 år den 27/8
LOUISE AXELSSON, Gamleby, 50 år 
den 28/8
LENNART BOSAEUS, Åkersberga, 90 år 
den 29/8
KARIN JÄRPE, Fränsta, 80 år den 29/8
BENGT NORDBLOM, Bankeryd, 80 år 
den 29/8

Födelsedagar i september 2017

TINE NELLEMANN, Danmark, 50 år 
den 1/9
HELEN HULT, Högsby, 50 år 
den 6/9
ELINA TAST LAHTI, Uppsala, 50 år 
den 7/9
JUAN CARLOS REY TORRES, Västerås, 50 år
den 8/9
ELISABET MÅNSSON, Kalmar, 60 år 
den 10/9
MAUD HEIJBEL, Jörlanda, 60 år 
den 11/9
BENGT HÄGGMAR, Myggenäs, 85 år 
den 20/9
CAMILLA AUGUSTSSON, Braås, 50 år 
den 20/9
GÖRAN ÅSTRÖM, Uppsala, 85 år 
den 21/9
ANDERS KJELLSTRÖM, Ödsmål, 70 år 
den 21/9
MARIA KÄLLBERG, Hudiksvall, 60 år 
den 26/9
BARBRO GARMER, Danderyd, 75 år 
den 27/9
KARL KLINGBORN, Leksand, 70 år 
den 28/9
NILS VALLENTIN, Varekil, 70 år 
den 28/9

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

Sparrisgatan 5, 754 46 Uppsala
arstadjurklinik@comhem.se

www.arstadjurklinik.se

Leg smådjursveterinär söks till Årsta Djurklinik, Uppsala
Vi söker snarast en smådjursveterinär. Du ska kunna arbeta självständigt, 
tycka om katter och kunna utföra poliklinikarbete och enklare operationer.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde den 7 augusti 2017. 

Skicka ansökan snarast till Årsta Djurklinik, 
Sparrisgatan 5, 754 46 Uppsala eller via 
e-post arstadjurklinik@comhem.se.

För mer information kontakta leg 
djursjukskötare Catharina Sjöberg på 
telefon 018–22 11 00/11 eller via e-post 
arstadjurklinik@comhem.se.
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NOBIVAC®  
HUNDVACCINER  

Ändring i  
produktresumén för  Nobivac® Rabies vet. 

Första vaccinationen:  
tidigare från 3 månader,  nu från 12 veckors ålder.

• Parvostammen i Nobivac® hundvacciner har bevisad  
 effekt mot alla varianter av hundens parvovirus (CPV) –  
 typ 2, 2a, 2b och 2c*.

• Nobivac® hundvacciner kan användas under dräktighet.

• Flera av Nobivac®-vaccinerna kan administreras samtidigt  
 och vissa av vaccinerna går att blanda i samma spruta  
 och ge som en injektion.

NOBIVAC® DHPPI VET. Vaccin mot valpsjuka, hepatit, parvovirusinfektion och parainfluensa hos hund. Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. 
I sällsynta fall kan en övergående allergisk reaktion, feber och illamående förekomma. Senast godkända produktresumé: 2012-04-12. 

NOBIVAC® RABIES VET. Vaccin mot rabies. Injektionsvätska, suspension. Lokala reaktioner eller en övergående palpabel knuta kan förekomma på injek-
tionsstället. I sällsynta fall kan en övergående allergisk reaktion, feber och illamående förekomma. Senast godkända produktresumé: 2017–05–05.  
Receptbelagda läkemedel. För mer info: www.fass.se.

* Spibey N. et al. (2008) Vet Microbiol Apr 1;128(1-2):48-55.
 Greenwood N.M. et al. (1995) Vet Rec, 136:63-67.
 Hoskins J.D. et al. (1995) J Vet Int Med, 9:197.
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