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LEDARE

VÄLKOMMEN TILL NYHETSBREVET: Jobbtorget med lediga
tjänster för veterinärer.” Så står det på den plingande mobilen när du

släpper blicken från horisonten och låter den glida ner mot skärmen. Samma
budskap som på vår webbsida och i veterinärtidningen – i något modifierad
form. Jobbtorget är landets mest heltäckande annonsering av veterinära tjäns-
ter, som förbundet löpande publicerar på hemsidan. Nyhetsbrevet är ett kom-
pletterande serviceverktyg riktad till dig som är medlem och arbetssökande 
i SVF.

Är du som jag också lite fundersam på varför det i de allra flesta fall bara
dyker upp erbjudanden för kliniskt verksamma veterinärer? Varför når inte
veterinärens breda kunskaper ut i samhällets alla delar?

Veterinären ses mer som en djurvårdande resurs och mindre som en kom-
petens för andra naturvetenskapliga områden. För andra yrkesgrupper suddas
gränserna ut, de hittar nya utmaningar och arbetsområden att besätta. Kanske
är inte alla områden inom arbetslivet kompatibla men vår kompetens och
kunskapsbredd sammankopplad med varumärket veterinär borde uppmärk-
sammas mer av omvärlden. Vårt yrke, med en gedigen grundutbildning,
borde signalera bilden av en välutbildad akademiker som väl passar in i andra
sammanhang och yrkeskategorier. Det borde fånga uppmärksamheten hos
alla de intresseområden som efterfrågar smitt- och hygienkunskaper inom
hela livsmedelskedjan eller när det uppstår djurskyddsfrågor kopplade till 
etiska värden. Veterinärer får inte tillräckligt ofta vara med i de etiska diskus-
sionerna och deltar alltför sällan i debatt om rätt eller fel när det gäller livs-
medel eller djurhållning. Var finns den kritiska veterinärrösten som ifrågasät-
ter lågpris baserat på livsmedelsursprung eller den samhällsfarliga hantering
som sker genom smuggling av djur med osäker hälsobakgrund? Varför hör
man så sällan en initierad kunskap som talar i ämnet? Med initierad menar
jag förstås en veterinär.

Veterinärer har kunskaper och det är något som massmedia uppskattar. Vi
saknar en ”mediadiva” à la dr Phil med veterinär bakgrund som skulle göra
tvärtom. I stället för att undvika diskussionen – varför inte omfamna den?
Gör många frågor till våra frågor. Vi ska breda ut oss på alla informations -
vägar för bättre djurhälsa och etiskt tänkande för ett bättre djurskydd. Vi ska
ta one-health-begreppet på allvar och propagera för det. Även nätbundet och
nätverkat. Allt för att få yrket marknadsfört. Och attraktivt. Det leder för-
hoppningsvis till fler arbetstillfällen i slutänden.

Vad gör vi för att förmedla bilden av en kompetensrik veterinär idag? Är
det ett ansvar som veterinärförbundet ska bära eller har vi det bra som det är
med tillräcklig fokus på yrkeskåren via djurvårdande tv-program? Kan vi ses
och höras utanför vår egen bakgård?

Jag är säker på att det finns många både veterinärstuderande och legitime-
rade kolleger som kan känna engagemang för frågan, kan 
leverera kluriga lösningar och räcka över dessa till vårt 
gemensamma veterinärförbund. Vi är beredda att 
lyssna på er.

LARS-ERIK STABERG

ledamot i förbundsstyrelsen
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REPORTAGE

”Jag kommer inte att kunna ha Sverige som måttstock.”
Det blir en utmaning för Göran att jobba med Interna-
tionella ridsportförbundets 133 medlemsländer.

Görans speciella skötebarn 
– Travarhälsan

Göran Åkerström har länge arbetat med frågor som
gäller hästhållning och djurskydd i samband med 
tävling. När han överger Sverige för en internationell
karriär inom FEI, Fédération Equestre Internationale,
lämnar han speciellt tydliga avtryck inom några
områden: skolösa hästar, L101 och Travarhälsan.
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REPORTAGE

TEXT OCH FOTO: 
SUZANNE FREDRIKSSON

DEN MINNESGODE LÄSAREN kanske kommer
ihåg att Göran förekommit tidigare i veterinär-
tidningen. Det var bland annat 2006 och
anledningen till reportaget var de så kallade
barfotahästarna.

– Då arbetade jag på Djurskyddsmyndig -
heten, framför allt med L101, föreskrifterna för
hästhållning. Så dök de så kallade barfotahäs-
tarna upp. Med en bakgrund som lärare på
hovslagarskolan reagerade jag starkt på den näst
intill sektartade rörelse som spred sig över lan-
det. Jag stötte på hästar som verkats ner på ett
sätt som var mycket plågsamt för dem, rent
djurplågeri, berättar Göran som periodvis inte
fick göra annat än delta i debatter om ”naturlig
hästhållning”.

På sitt senaste jobb som chefveterinär för
Svensk Travsport, ST, har han bidragit till att
en helt annan barfotadebatt blossat upp.

– Inom travsporten tävlas en del hästar utan
skor, något som är helt ok om hovstatus och

banunderlag lämpar sig för detta, vilket det inte
alltid gör. Speciellt under vinterhalvåret kan det
vara svårt att bedöma hur mycket banunder -
laget kommer att slita på hovarna, säger Göran.

Efter några larm om blödande hovar på
starthästar i vintras beslöt ST att utvärdera bar-
fotakörningen genom ett projekt där veterinär
Jenny Ennerdal studerar barfotakörningens
effekter mer långsiktigt. Istället för de tillfälliga
förbud mot barfotakörning som hittills tilläm-
pats vid behov har Göran arbetat för ett generellt,
landsomfattande, förbud under vintermånaderna
och alltid för tvååriga hästar. Han hänvisar
bland annat till erfarenheter från Frankrike där
det året om är förbjudet att köra barfota med
två- och treåriga hästar. Precis före tryckningen
av den här tidningen meddelade ST på sin hem-
sida att det från december 2015 till februari
2016 införs ett generellt barfotaförbud i tävling
för alla hästar och förbud mot att tävla barfota
för alla tvååringar.  

Alla älskar inte travsport och spel på hästar.  
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GÖRANS ARBETE inom travsporten har inga -
lunda handlat enbart om hästfötter utan fram-
för allt om alla travhästars rätt till ett bra liv.
Hans speciella skötebarn under åren på ST är
utformningen av Travarhälsan.  

– Alla älskar inte travsport och spel på hästar.
Det finns dessutom ett starkt tryck från ATG
och travets aktiva att sporten ska vara ren och
rättvis. Travarhälsan, som byggdes upp i nära
samarbete med Jordbruksverket, infördes första
januari 2014. En del i Travarhälsan är en guide
för egenkontroll som alla aktiva har fått sig till-
sänt. Under första året med Travarhälsan gjor-
des 7 000 stickprovs kontroller vid tävlingar och
den nivån kommer att bibehållas, berättar
Göran och tillägger att Travarhälsan innebär
mycket mer än detta.

– Ett stort jobb lades ner på att utbilda stall-
backskontrollanter som tittar över startande
hästar och utrustning. En annan grupp kon-
trollanter är utbildade för att göra hembesök,
campkontroll, hos såväl proffs- som amatör -
tränare.

– Efter första halvåret med Travarhälsan
kunde vi konstatera två saker: antalet magra
hästar på tävlingar hade minskat radikalt lik-
som antalet incidenter förorsakade av bristfällig
utrustning. Vi har också kunnat utläsa vissa
trender i rapporterna från de oanmälda besö-
ken, säger Göran.

NÄR TRAVARHÄLSAN INFÖRDES blossade det
upp debatt i fackpressen om att ST var inne på
en farlig väg där avsikten i förlängningen var att
egenkontrollen skulle ersätta banveterinärerna.
Är det tanken?

– Nej, men nuvarande banveterinärsystem
har stora brister. De flesta banveterinärer gör
ett storartat jobb inom ramen för sitt uppdrag,
men det finns begränsningar i förvaltnings lagen
som hämmar arbetet. Systemet har ganska liten
djurskyddseffekt i förhållande till vad det kos-
tar, menar Göran som vill se ett oberoende AB
Tävlingskontroll i framtiden med specialut-
bildade veterinärer som jobbar riskbaserat och
med ett bra datastöd.

GÖRANS AMBITION under sina år på Svensk
Travsport har varit att skapa ett arbetssätt som
fångar upp riskhästar i ett skede innan de kom-
mer till banan för att starta. Det gör man bland
annat genom oanmälda camp-kontroller.

– Samtliga tränare får besök, men under  
första året med Travarhälsan har vi delvis prio-
ri terat dem som t ex förekommit i tidigare
ärenden, som vi fått tips om eller nya licens-
inne havare. Innan året är slut kommer vi att ha
gjort 1 000 sådana besök. Kontrollanterna föl-
jer en checklista som vi tagit fram tillsammans
med vår djurskyddsspecialist Agneta Sandberg.
Hon har studerat etologi och djurskydd samt

REPORTAGE

Om hovstatus och banunder-
lag tillåter är det helt ok att
tävla hästarna barfota, menar
Göran som arbetat för att sä-
songen för barfotakörningen
fastställs i reglerna. 
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animal science i fem år på SLU och är den som
driver projektet. I sin masteruppsats gjorde
Agneta en utvärdering av licenskommittéernas
djurskyddsarbete och kom även med förslag till
förbättringar, säger Göran och fortsätter:

– Efter 500 kontroller kunde vi se två domi-
nerande problem, bristande journalföring och
dåligt stallklimat. I det senare fallet har vi hjälpt
några tränare med mätutrustning och stöttat i
diskussioner med hyresvärdar som inte förstått
allvaret. Glädjande nog har vi endast i ett fåtal fall
stött på hästar som varit misskötta och farit illa.

OM JOURNALFÖRINGEN är bristfällig finns det
stor risk att det även förekommer felaktig han-
tering eller otillåten användning av läkemedel.
Precis innan Göran skulle sluta på ST jobbade
han in i det sista med ett fall där en professio-
nell travtränare i Halmstad sånär lyckats avslö-
jas med ”byxorna nere”. ST gjorde ett oanmält
besök i samband med V75-tävlingar och mycket
tydde på att tränaren skulle ge eller precis hade
gett en starthäst så kallad milk-shake, en lös-
ning med alkaliserande substanser för att höja
hästens mjölksyratröskel.

– På grund av misstänkt dopning ströks häs-
ten från start. Vi tog senare in den för kontroll
under ett dygn. TCO2-värdena (totala koldioxid -
innehållet i venblod) var mycket höga men låg
under den tillåtna gränsen, berättar Göran och
förklarar att det är svårt att bevisa att en häst
fått milk-shake om man inte vet hästens nor-
mala värden.

Det gick inte att fälla tränaren för dopning

den här gången. Detta trots att man gjorde en
hel del fynd i stallet som pekade på att något
skumt var i görningen, t ex en sond och en hink
med lösning. 

– I stallet fanns även en hel del receptbelagda
italienska läkemedel, DMSO, sprutor och
kanyler utan ordination till någon speciell häst.
Straffet för tränaren blev 30 000 kronor i böter
och sex månaders avstängning för felaktig han-
tering av läkemedel och behandlingsjournaler.
Påföljden kändes lindrig, men det var så hårt
vårt regelverk tillät, säger Göran.

REPORTAGE

En del i Travarhälsan är oan-
mälda hembesök hos tränare,
såväl proffs som amatörer. 

Fakta om Göran Åkerström
Göran Åkerström är 52 år. Han blev veterinär 2002
och var rektor för Hovslagarskolan i Skara mellan
1998 och 2004. Han har även haft egen praktik,
arbetat på Djurskyddsmyndigheten, Statens jord-
bruksverk och Svensk Travsport innan han nu tar
steget ut i den internationella ridsportvärlden.  

Göran Åkerström lämnar
travsporten för att jobba in-
ternationellt med ridsport. 
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– DET ÄR EN ÅTERKOMMANDE fråga hur man
ska kunna effektivisera antidopningarbetet och
helst hitta de skyldiga innan de kommer till
start. Det handlar mycket om att hitta rätt häst
vid rätt tillfälle. När är det som allra mest
attraktivt att använda en substans? Är det en
speciell grupp hästar vi måste skydda? Provtag-
ning vid tävling behövs självklart, men jag tror
att man kan ringa in flest syndare genom att i
större utsträckning ta prover utanför tävlings-
miljön. Genom ändringar i travsportens regle-
mente blir detta möjligt efter årsskiftet, berättar
Göran.

EN ANLEDNING TILL BEHOVET av fler kontrol-
ler i hemmastallarna är det omfattande inflödet
av läkemedel från utlandet. Göran nämner ett
antal sajter på nätet där man utan förskriv-
nings rätt kan handla t ex DMSO, fenylbutazon
och Ventipulmin. Men det kommer också in en
mängd läkemedel via utländska veterinärer. För
att skydda de seriösa veterinärerna – och häs-
tarna – vill Göran i framtiden se ett ackredite-
ringssystem där sportens välsignelse kan ge den
behandlande veterinären vissa fördelar.

– Vi kan inte tvinga veterinärerna att bli
ackrediterade, men genom licensreglerna kan vi
tvinga tränarna att använda ackrediterade vete-
rinärer som t ex försäkrar att de följer svensk
lagstiftning och alltid har sina arbetsplatser till-
gängliga för travsportens representanter. Ett lik-
nande system finns t ex inom galoppsporten i
Hong Kong och i några amerikanska stater.

HAR DU HUNNIT göra något annat under dina
år på ST än att jaga fuskare och se till att
”hundraettan” efterföljs inom travet?

– Absolut. Jag har haft möjlighet att resa
runt i världen och titta på massor av hästsport,
delta i konferenser och knyta kontakter med
andra som har liknande jobb som jag. I vintras
var jag t ex på en världskonferens för travsport

i Australien. Det var fantastiskt, inte minst att
få stifta bekantskap med de australiska pass-
gångarna, vilka hästar! 

– En annan väldigt rolig resa och ett ganska
udda uppdrag var när travsportens reklamponny
Vinnie skulle köpas in i Florida. Att vara
reklamhäst är en tuff uppgift, så det gällde att
hitta tre stycken identiskt lika valacker som alla
kan spela Vinnie.

– På hemmaplan har det varit trevligt att
skapa en bra dialog med de aktiva, bland annat
genom vårt arbete i samverkansgruppen för
hästvälfärd. Det känns verkligen som att alla
jobbar mot samma mål nu, säger Göran.

En del i arbetet för bättre hästvälfärd är att få
igång en databas över de skador som drabbar
just travhästar. Eftersom travhästar inte är för-
säkrade på samma sätt som ridhästar är det
svårt att försäkringsvägen få en samlad bild av
hur skadeläget ser ut.  

– Det har varit tuffa men roliga år på ST och
i det sammanhanget måste jag nämna kolle -
gerna Stig Hägglund, Peter Forssberg och Peter
Kallings som på olika sätt bidragit till att jag
kom till en ”krattad manege” när jag tillträdde
veterinärtjänsten på ST för fem år sedan. I bör-
jan jobbade jag parallellt med Peter Forssberg
och det är också han som kommer att rycka in
och hjälpa tf avdelningschefen Linda Höijer
medan ST rekryterar en ny veterinär under
hösten, kommenterar Göran.

DET NYA JOBBET som FEIs veterinära chef
innebär flera stora förändringar för Göran. På
det privata planet att familjen Åkerström flyttar
från Varberg till Lausanne och arbetsmässigt att
bli tvungen att tänka i helt nya banor.

– Det ska bli intressant att komma tillbaka
till ridsporten. Det var där jag började med häs-
tar en gång i tiden, berättar Göran som red
nationell fälttävlan.  

Hans hästintresse delas av övriga familjen
där Görans fru Eva lämnar sitt jobb som team-
leader vid Falkenbergsortens Ryttarförening för
att flytta med till Schweiz. Äldsta dottern satsar
på hoppning och har precis fått jobb som pro-
fessionell ryttare i Belgien så det lär bli många
resor inom Europa för familjen Åkerström
fram över.

– Arbetet inom FEI kommer självklart att bli
en stor men intressant utmaning, inte minst
när det gäller anpassning till internationella
regler. Jag kommer inte att kunna ha Sverige
som måttstock för de 133 medlemsländerna,
vilket antagligen kommer att bli lite frustrerande
ibland, avslutar Göran.  ■

REPORTAGE

Att köpa in tre stycken Vinnie 
tillhörde ett av Görans mer
udda uppdrag. 
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MOHAMMED ABDEL FATTAH, leg veterinär, officiell veterinär och 
SÖREN ASTRUP, leg veterinär, fjäderfäveterinär*

Fallbeskrivning

Malabsorptionssyndromet (MAS) 
hos slaktkyckling

➤

VETENSKAP

Malabsorptionssyndromet (MAS)
hos slaktkyckling är ett komplext
tillstånd med en inblandning av
flera aviära enteriska virus som
ensamma eller tillsammans kan
påverka kycklingens digestions -
system. Särskilt tarmbarriären kan
drabbas vilket kan leda till närings-
problem och bristsymtom. I artikeln
ges en fallbeskrivning av MAS hos
slaktkycklingar från en stor svensk
anläggning med flera slaktkyckling -
stallar. Adenovirus, coronavirus,
rotavirus, astrovirus och partiklar
liknande calicivirus isolerades från
olika inre organ hos fåglarna.
Utbredningen och betydelsen av
MAS för djurhälsan, djurvälfärden,
produktionsekonomin och även 
livsmedelssäkerheten i svenska
slaktkycklingbesättningar är oklar. 

INLEDNING
Malabsorptionssyndromet är ett pro-
blem som har vållat bekymmer i många
länder med modern slaktkycklingupp-
födning (Figur 1). Drabbade kycklingar
utvecklar diarré och växer sämre på
grund av en bristfällig upptagning av
näringsämnen från tarmen. Ströbädden
i hus med angripna djur täcks mer eller
mindre med ett lager av avföring med
dåligt smält foder. MAS förorsakas av
virus, men hög konsumtion av energi-
rikt foder och hög beläggning är sanno-
likt viktiga predisponerande faktorer
(9). Ofta hittar man i tarmen hos kyck-
lingarna olika virus som har ansetts vara

orsak till problemet. Symtomen påmin-
ner mycket om dem man ser vid brister
i utfodringen. MAS är ett syndrom och
kan beskrivas med olika termer baserade
på symtom eller patologiska lesioner som
t ex infektiös proventrikulit, helikopter-
sjuka, runting-stuntingsyndrom, infek-
tiöst stuntingsyndrom, pale bird-syndrom
eller brittle bone disease (4, 8, 10, 12, 13).

FÖREKOMST
De flesta symtom av MAS beskrevs första
gången 1940 (20) men syndromet blev
mer känt 1970 (12, 15) i USA i de mest
intensiva fjäderfädistrikten. Liknande
symtombilder ses numera även i delar av
Europa, Australien och Sydamerika (10,
16, 19) med intensiv slaktkycklingpro-
duktion. Även här i Norden finns pro-

blemen men de har varken studerats
eller inventerats.

ETIOLOGI
Trots många försök och studier kan man
inte specificera den/de exakta orsaken/
orsakerna till MAS. Slaktkyckling och
kalkon under intensiv uppfödning anses
vara värddjur (8). Många olika virus kan
bidra till syndromet. Emellertid kan inte
en av dessa mikrober själv orsaka alla
symtom för MAS (12, 13). Virus som
calicivirus, rotavirus, astrovirus och reo-
virus, adenovirus, enterovirus, parvovirus
och togaviruslika virus har angetts vara
möjliga orsaker till MAS (8). Bakterier
som isoleras från kycklingar med MAS
är Escherichia coli, Enterococcus faecium,
Staphylococcus cohnii, Proteus micabilis,

FIGUR 1. Malabsorptionssyndromet är ett problem som har vållat bekymmer i många län-
der med modern slaktkycklinguppfödning

granskad artikel
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Bacteroides fragilis, Bacillus licheniformis
och Clostridium perfringens (14). Några
av dessa virus och bakterier kan hittas i
digestionssystemet som mikroflora hos
friska kycklingar (3, 17). Troligen spelar
bakterier en sekundär roll men de kan
förvärra viruslesioner i digestionssyste-
met och kan så bidra till dålig foder-
smältning och dåligt näringsupptag (22).

EPIDEMIOLOGI
Smittan kan spridas såväl horisontellt
som vertikalt. Horisontell spridning sker
framför allt genom fekal-oral överföring.
Enligt litteraturen förekommer fall av
MAS ofta hos kycklingar i yngre avels -
flockar, något som kan indikera en verti-
kal spridning (8) eller ökad mottaglighet
för infektion från de etiologiska agens
som kan orsaka MAS. Försök visade att
dålig tillväxt var mer påvisbar när man
smittade dagsgamla kycklingar (8). Andra
faktorer som kan spela en stor roll 
i smittspridning är överbeläggningar,
köldstress, dålig ventilation och dålig
desinficering av kycklingstallar. Några
kycklingbesättningar och/eller några
kycklingstallar i samma besättning är
oftare drabbade än andra, vilket kan
tyda på en signifikant roll för miljö och/
eller skötsel (8).

DIGESTIONSANATOMI OCH 
-FYSIOLOGI
Körtelmagen hos hönsfåglar motsvarar
däggdjurens magsäck och är liten och
spolformad. Saltsyra, pepsinogen och
mukus produceras av submukösa körtlar
och utsöndras till lumen från slemhinne -
papiller. I körtelmagen börjar processen
med att bryta ner proteiner till enkla
komponenter. Fodret passerar snabbt
genom körtelmagen i odigererad form
till muskelmagen där det bearbetas
mekaniskt under inverkan av kraftig
muskulatur. Insidan av muskelmagen
täcks av ett koilinskikt (glukoprotein)
som produceras kontinuerligt av det
underliggande epitelet. Koilinskiktet
hårdnar under inverkan av saltsyra från
körtelmagen och bidrar till den meka-
niska bearbetningen av fodret liksom till
skydd av epitelet. Fodret sorteras och
transporteras enligt ett komplicerat
mönster i olika riktningar mellan körtel-
mage, muskelmage och tolvfingertarm. 

Tarmen hos fåglarna är delad i olika

delar, men delningen är inte så tydlig
som hos däggdjuren. Tunntarmen om -
fattar duodenum (tolvfingertarmen),
jejunum (tomtarmen), ileum (krumtar-
men) och två blindtarmar som förenar
sig med tarmen. Blindtarmarna består av
två säckar som öppnar sig i ileocekal-för-
bindelsen och slutar blint. Tjocktarmen
omfattar kolon som löper från ileocekal-
förbindelsen till kloak. Histologiskt
består tarmen av inreskikt (mukosa),
submukösa, inre runda muskelfibrer 
och yttre långa muskelfibrer. I ett snitt 
i mukosan genom tunntarmsepitelet i
hög förstoring syns en rad cylindriska
celler. På cellernas övre, mot hålrummet
vettande, ytor syns det så kallade stav -
brämet. Det består av en mängd mycket
små fingerformade utskott, mikrovilli.
Enskilda mikrovilli är för små för att
kunna urskiljas. Tack vare mikrovilli blir
cellernas näringsupptagande ytor mycket
stora. Tarmens funktioner är närings-
 upptagning av upplösbara närings ämnen
samt återupptagning av vatten. De upp-
lösbara näringsämnena tas upp via tar-
mens vägg och vidare till levern via
lever-blodcirkulationen (5).

PATOGENES
Patogenesen vid MAS-orsakade lesioner
är inte fullständigt känd. Typiskt är dock
att MAS kan reproduceras experimen-
tellt (8). Lesionerna är mer omfattande i
jejunum. Virus orsakar nekroser av de
individuella villienterocyterna och där -
efter transporteras viruspartiklar med
hjälp av makrofager till lamina propria
som ligger runt kryptorna. Där förökar
sig viruspartiklarna vilket orsakar nekro-
ser av kryptans enterocyter och förlust av
kryptorna samt cystdilatation av kryp-
torna. Resterande kryptor blir försto-
rade. Vid denna tidpunkt sker en signi-
fikant atrofi av mikrovilli. Fortsättning
av kryptornas förstoring leder till ökade
cellulära tillväxter och därmed accelererad
migration av enterocyter som resulterar i
mikrovilli med normala storlekar men
med biokemiskt omogna enterocyter
(8). Aktiviteten hos många enzymer som
involveras i matsmältning och närings-
upptagning minskar dramatiskt, den
tredimensionella ordningen och upp-
ställningen av mikrovilli förändras och
transittiden för ingesta i tarmen mins-
kar. Detta leder till försämring av mat-

smältningsförmågan, något som bidrar
till dålig tillväxt hos kycklingarna. I en
del fall av MAS kan lesioner i pankreas
och körtelmage uppträda tillsammans
med tarmlesioner. Pankreaslesioner kan
bero på degeneration av körtelvävnad
och lymfocytinfilration på grund av väv-
nadsskador och obstruktion av pankreas -
gångarna (13). Därför kan detta leda till
dålig matsmältning respektive försämrat
näringsupptag (8). Skador i körtelmagen
kan vara resultat av omfattande skador
på de submukösa körtlar som produ -
cerar saltsyra och pepsinogen. Därmed
försämras förmågan att smälta proteiner.
Även en förändring av körtelmagens
tömning av odigererade födoämnen till
muskelmagen kan påverka både mat-
smältning och näringsupptagning längre
ner i tarmen (21).

SYMTOM
I kommersiella besättningar iakttas
ojämna flockar, nedsatt aktivitet, förhöjd
foderkvot (foderåtgång (kg)/kg tillväxt)
och små underviktiga kycklingar, dvs
kycklingar som inte når upp till öns kad
kroppsvikt vid en viss ålder. Minskad
tillväxt ses tydligast vid 14 dagars ålder.
En del kycklingar har tillfälligt nedsatt
tillväxt, så kallad ”stunting”, medan
andra har permanent nedsatt tillväxt
genom hela uppfödnings perioden, så
kallad ”runting” (8). Kycklingarna är
fortfarande duniga, dvs de har kvar sina
gula fjädrar (Figur 2). De har därför
dåliga fjäderdräkter med spretiga fjädrar,
särskilt vid och på vingarna (13). I stal-
let konstateras ofta att ströbädden är våt
eftersom kycklingarna har lös avföring
och ibland ses odigererat foder i avfö-
ringen. I en del fall kan man konstatera
blekt gulfärgade ben hos kyck lingar
(pale bird disease). Kycklingarna visar
ofta olika symtom på bristsjukdomar, 
t ex rakitis (11). Rakitis kan bidra till
hälta vilket kan försvåra för sådana kyck-
lingar att konkurrera om foder och vat-
ten (8).

DIAGNOS
Kliniska symtom och obduktionsfynd
utgör grunden för en förmodad diagnos.
På grund av den komplexa etiologin och
närvaron av tarmvirus i normala flockar
kan laboratorieundersökningar vara
svåra att tolka, särskilt eftersom virus -

➤

VETENSKAP

SVT 12 -15fi:Layout 1  15-10-04  08.30  Sida 12



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  12 • 2015 13

odling kan vara svår eller omöjlig att
utföra.

FALLBESKRIVNING
Material och metoder
Under 2014 fann man vid en stor svensk
anläggning med flera slaktkycklingstallar
att slaktkycklingar inte nådde upp till
önskad kroppsvikt vid en viss ålder och
inte heller uppnådde slakteriets målvikt
(Figur 3). Många kycklingar var små och
underviktiga. Gemensamt för de drab-
bade flockarna var att kycklingarna haft
förhöjd foderkvot och hade varit mindre

aktiva än normalt. Kycklingarna var fort-
farande duniga, dvs hade kvar de gula
fjädrarna på huvudet, nacken, vingarna
och ryggen (Figur 2). Kycklingarna hade
därför dåliga fjäderdräkter med spretiga
fjädrar särskilt på vingarna, så kallade
helikopterfjädrar eller helikoptersjuka
(Figur 4). Dödligheten (självdöda och
avlivade) under uppfödningsperioden
var normal eller lindrigt förhöjd. Med
anledning av dessa fynd inleddes en
utredning som omfattade obduktioner
och provtagningar på slakteriet utförda
av den officiella veterinären samt besätt-

ningsutredning gjord av slakteriets
besättningsveterinär för att säkerställa
djurens välfärd och livsmedelssäkerhet.
Vid obduktioner konstaterades lesioner
som kunde variera mellan kycklingarna.
Små och under viktiga kycklingar hade
dilaterade och inflammerade körtel -
magar, dilaterad tunntarm och inflam-
merade gallblåsor, men i övrigt gjordes
inga enhetliga fynd.

Inledande undersökningar
Analyser avseende den immunsuppri-
merande virussjukdomen infektiös bur-
sit (IBD, birnavirus) utföll negativt vid
mikroskopisk undersökning respektive
serologi. Sju flockar med tillväxtstörning
(Tabell 1) provtogs och analyserades
med PCR avseende förekomst av infek-
tiös bronkit (IBV, coronavirus) och fem
flockar var positiva. De mikroskopiska
undersökningarna visade en hel del
lesioner. De bakteriologiska undersök-
ningarna visade växt av E coli i prover
från gallvägar och riklig växt av E coli
och C per fringens från lever. Vid ett par
tillfällen gjordes en utredning av miss-
tänkt foderstörning som visade låg kalk-
nivå i fodret och vid ett annat tillfälle var
koccidiostatikanivån för låg i ett foder-
parti. Eftersom ingen enhetlig förklaring
till tillväxtstörningen framkom togs pro-
ver för analys av förekomst av MAS.

Fortsatt utredning
De sju flockarna med tillväxtstörningar
valdes för provtagning baserat på fynd av
skador i tarm, gallblåsa och körtelmage
vid obduktioner, liksom nedsatt pro-
duktionsresultat. Alla flockar härstam- ➤
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FIGUR 2. Kyckling (tre veckor gammal) med nedsatt tillväxt och med dålig fjäderdräkt.
Kycklingen har kvar de gula fjädrarna (dun) på huvudet, nacken och vingen.

FIGUR 3. Två kycklingar (tre veckor gamla) från samma flock. Till höger ses en kyckling
med nedsatt tillväxt, till vänster en normalstor kyckling.

FIGUR 4. Kyckling (tre veckor gammal) med
nedsatt tillväxt och fjädrar som står rakt
upp, så kallade helikopterfjädrar.
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made från olika föräldraflockar och hade
kläckts på samma kläckeri. En del prover
var tagna i besättningar på 14–21 dagar
gamla kycklingar. Resten av proverna
togs på slakteriet vid slakt.

Obduktioner, provtagningar och
analyser
Kycklingarna obducerades på slakteriet
(n=40/flock) och urvalet baserades på

flockar som hade många små under -
viktiga kycklingar (ojämna flockar) och
fynd av tarm-, gallblåse- och körtelmag -
skador och förorening (fekalier och
galla). Som kontroll obducerades paral-
lellt från samma flock kycklingar som
hade normal målvikt vid slakt (n=20/
flock). Obduktioner och provtagningar
utfördes under aseptiska förhållanden.
Från flock A och C togs vävnadsprover i

form av tunntarm, gallblåsa, körtel- och
muskelmage, pankreas, lever, mjälte,
tymus, bursa fabricius och bensnitt. Pro-
verna fixerades i tioprocentig buffrad
formalinlösning och skickades till SVA
för mikroskopisk undersökning. Färska
och frysta vävnadsprover från ojämna
flockar med tydliga lesioner skickades
för virologisk undersökning till olika
laboratorier (Tabell 2).

➤

VETENSKAP

Tabell 2. UPPGIFTER ÖVER ANTAL OCH IDENTITET PÅ PROVERNA/FLOCKARNA SAMT ANALYSER, LABORATORIER OCH FRÅGESTÄLLNINGAR.

Flock nr Antal prover Providentitet Frågeställning Analysmetod Laboratorium

A 3 Cekaltonsiller + körtelmage IBV PCR SVA
Cekaltonsiller IBV PCR SVA 

B 2 Cekaltonsiller IBV PCR SVA
Blod IBD ELISA SVA

C 2 Jejunum, liten kyckling Calicivirus & FAdV EM Folkhälsomyndig-
Jejunum, stor kyckling heten Berlin

D 2 Cekaltonsiller IBV PCR SVA
Blod IBD ELISA Lohmann

E 1 Fjädrar REVs PCR Österrike
Mjälte

F 13 Cekaltonsiller FAdV PCR AniCon
Lever, njure, mjälte, pankreas FAdV PCR AniCon
Cekaltonsiller Reovirus duplex RT-PCR AniCon
Lever, njure, mjälte, pankreas Reovirus duplex RT-PCR AniCon
B. Fab IBD duplex RT-PCR AniCon
Trakea + lunga IBV Real-time RT-PCR AniCon
Cekaltonsiller Astrovirus PCR AniCon
Gallblåsor Astrovirus PCR AniCon
Lever, njure, mjälte, pankreas Astrovirus PCR AniCon
Cekaltonsiller Rotavirus PCR AniCon
Lever, njure, mjälte, pankreas Rotavirus PCR AniCon
Gallblåsor Rotavirus PCR AniCon
Trakea + lunga aMPV A & aMPV B Real-time RT-PCR AniCon

G 2 Trakea IBV RT-PCR AniCon
Trakea aMPV A & B RT-PCR AniCon

Förkortningar:
aMPV A – Aviärt metapneumovirus subtyp A 
aMPV B – Aviärt metapneumovirus subtyp B 
FAdV – Fowl adenovirus

IBD – Gumborosjuka, infektiös bursit
IBV – Infektiöst bronkitvirus
REVs – Retikuloendoteliosvirus
ELISA – Enzyme-linked immunosorbent assay

EM – Elektronmikroskopi
PCR – Polymerase chain reaction
RT-PCR – Reverse transcriptase-PCR

Tabell 1. SAMMANSTÄLLNING AV PRODUKTIONSRESULTAT OCH KASSATION FÖR DE PROVTAGNA FLOCKARNA.

Flock

Parameter A B C D E F G

Antal kycklingar 55 205 4 146 27 068 23 565 57 445 30 507 56 640
Slaktålder (dagar) 35 35 36 35 36 36 36
Medelvikt (slaktvikt, g)* 1 324 1 605 1 408 1 519 1 650 1 700 1 650
Foderkvot (kg foder/kg tillväxt) 3,2 3,3 3 2,6 1,61 2,7 1,67
Mortalitet under uppfödningen (%) 3,5 2,8 4,3 5,3 3,1 4,2 4
Kassation (otjänligförklarade) (%)** 13,56 9,43 15,6 7,11 4,32 2,95 6,88
Antal underviktiga kycklingar (%) 4,58 4,10 12,73 2,63 2,50 0,62 1,44
Antal föroreningar (fekalt + galla) % 1,52 1,54 0,79 2,03 0,30 0,40 0,82
Driftstopp/postmortala skador (%) 2,05 0,60 0,60 0,63 0,18 0,46 0,049

* Slakteriets målvikt 2014 var 1 750 g.
** Normal kassation på aktuellt slakteri är <1 procent.

SVT 12 -15fi:Layout 1  15-10-04  08.30  Sida 14



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  12 • 2015 15

Produktionsresultat och patologisk-
anatomiska fynd
En del produktionsresultat, kassation
och andel små underviktiga kycklingar
med tarm-, gallblåse- och körtelmagska-
dor under 2014 redovisas i Tabell 1. En
stor del av de obducerade kycklingarna
hade skador i körtelmage och tarm.
Samma typ av förändringar sågs i körtel-
magen från de olika flockarna såväl vid
makroskopisk som vid mikroskopisk
undersökning. Kycklingarna hade stort
bukomfång (Figur 5), körtelmagen var
måttligt till kraftigt dilaterad och in -
flammerad. Körtelmagens vägg hade ett
marmorliknande utseende (Figur 6) och
organen innehöll ofta riklig mängd 
odigererat foder. Körtelmagslemhinnan

var täckt av vidhäftande segt slem och
diffusa blödningar. Rikliga mängder av
mjölkaktig vätska kunde pressas fram
från körtelmagens submukösa körtlar
(Figur 7). Långa smala gallblåsor sågs
(Figur 8) som sträckte sig under lever-
kanten. Tunntarmen var utvidgad, sär-
skilt vid jejunumregionen (Figur 9). Vid
snitt i jejunum kunde man se brunaktig
ingesta, ibland med foderpartiklar.
Andra patologiska fynd var rakitis (Figur
10). Kycklingarna som hade permanent
nedsatt tillväxt hade ofta tymusatrofi
och mindre bursa fabricius. Vid en del
fall konstaterades även leverförstoring
med petekiella blödningar. Vid mikro-
skopisk undersökning av de olika vävna-
derna påvisades akut purulent enterit,

akut purulent jejunit med måttlig till
kraftig hyperemi i mukosan och infiltra-
tion av heterofila granulocyter i lamina
propria nära villitoppar samt förekomst
av en del mikroabscesser i enstaka kryp-
tor. I cekaltonsillerna sågs måttliga blöd-
ningar. Vid mikroskopisk undersökning
av gallblåsan påvisades infiltration av
heterofila granulocyter samt måttlig
före komst av mononukleära inflamma-
toriska celler, främst runt kärl och gall-
gångar. Dessutom påvisades i andra
undersökningar gallgångsproliferation
samt bindvävsinväxt och proliferation av
fibros vid gallgångarna (akut till kronisk
purulent kolangit). I en del prover från
muskelmage iakttogs ett måttligt för-
tjockat, ojämnt och lätt avlossbart, gul- ➤
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FIGUR 8. Lång gallblåsa, ca tre cm, från en liten kyckling med MAS-
lesioner.

FIGUR 5. En onormal liten kyckling med stor bukomfång. FIGUR 6. Inflammerad körtelmage med ett mar-
morliknande utseende (pil).

FIGUR 7. Inflammerad körtelmage från en liten slaktkyckling. Bilden
visar slemhinneblödningar, sekret och slem som delvis täcker slem-
hinnan.
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FIGUR 10. Rakitis från en MAS-kyckling. Snitt i benet under knä-
leden visar en breddad tillväxtzon (pil).

FIGUR 9. Dilatation av tunntarmsdelen, jejunum (pil).

aktigt missfärgat koilinskikt. I prover
från körtelmagen påvisades multifokala
blödningar under epitelet och en lindrig
inflammation med lymfocyter och hete-
rofila granulocyter (akut purulent pro-
ventrikulit). I levern sågs intranukleära
inklusionskroppar av den typ som ses
vid infektion med fowl adenovirus,
inklusionskroppshepatit (IBH). I andra
prover från lever konstaterades purulent
nekrotiserande hepatit. Sporadiska fynd
var rakitis, akut purulent splenit, akut
purulent tymit, lymfoid hypoplasi i
bursa fabricius samt akuta blödningar 
i kolon.

Virologisk undersökning
Tabell 3 redovisar alla provsvar för de
virologiska undersökningar som utför-
des på olika laboratorier.

DISKUSSION
I artikeln beskrivs för första gången en
omfattande utredning angående MAS
som en möjlig orsak till ojämnheter i
flockar och små underviktiga slaktkyck-
lingar i Sverige. Det är känt sedan tidi-
gare att nedsatt tillväxt förekommer
bland svenska slaktkycklingar men pre-
valensen, påvisandet och bedömningen
av de möjliga orsakerna var okända.
Detta beror bland annat på att det finns
två olika registreringssystem för kassatio-
ner av slaktkycklingar som både Livs -
medelsverket och Svensk Fågel arbetar
med och att orsaken/orsakerna till och
betydelsen av MAS och dess skador inte
är helt klarlagda.

Det finns starkt stöd i litteraturen för

att vissa virus kan orsaka det MAS-syn-
drom som iakttogs och konstaterades i
de här beskrivna fallen (8, 22). De flesta
av dessa virus kan inte isoleras genom
odling utan detekteras med elektron-
mikroskopi (EM). Fynden av rotavirus,
astrovirus och FAdV (fågeladenovirus)
bör dock tolkas med en viss försiktighet
eftersom dessa virus även ofta kan isole-
ras från till synes friska individer och är
vanligt förekommande i fjäderfäflockar
(3, 17). Fynd av partiklar liknande cali-
civirus (Figur 11), rotavirus, astrovirus,
FAdV och IBV från flockar med nedsatt
tillväxt och med MAS-lesioner är intres-
santa men för slutlig konfirmering krävs
att skadorna reproduceras genom expe-
rimentell infektion. Partiklar liknande
calicivirus har isolerats från MAS-kyck-
lingar och fasaner (6, 23) och det finns
sekvensdata från ett så kallat bavovirus
(Calicivirus Chickens/V0021/Bayern/
2004, komplett genom) som deponerats
i databasen Genbank (20). Detta gör att
diskussionen kring kycklingens calici-
virus (24) bör tas på allvar. 

En intressant iakttagelse i det aktuella
fallet var att partiklar liknande calici -
virus inte kunde påvisas varken med EM
eller via odling på embryonala kyckling-
fibroblastceller i Berlin, trots att man
kunde påvisa detta med EM i samma
prov i Sverige. Det kan bero på att
mängden viruspartiklar i provet var låg
eftersom det togs vid slakt den 24 juni,
skickades till Folkhälsomyndigheten och
den 15 juli till Berlin. En annan möjlig
orsak är inaktiverande faktorer i väv-
nadsprovet. Fyndet av infektiös bronkit

(IBV, coronavirus) i körtelmagen är
mycket intressant, något som kan påvisa
att IBV även har vävnadstropism för
körtelmagen (2). Fynd av olika stammar
av coronavirus är viktig från epidemiolo-
gisk synpunkt och även för planering av
eventuell vaccination mot IBV. Prover
från kycklingar utan symtom och lesio-
ner togs inte i samma utsträckning som
från drabbade kycklingar av kostnads-
skäl.

Fynd av FAdV art A, serotyp 1 och
FAdV art D som åter isoleras från svenska
slaktkycklingar (1) bekräftar att FAdV
har etablerat sig i Sverige. De mikrosko-
piska undersökningar som indikerade
närvaro av intranukleära inklusions-
kroppar i levervävnader är en indikation
för närvaro av FAdV. Både FAdV och
IBV är primära patogener (3, 18) och
kan därmed påverka kycklingarnas
immunstatus negativt, vilket kan bana
väg för andra virus och bakterier och
kan ändra digestionssystemets normala
funktioner. Fynden av både rotavrius och
astrovirus i gallblåsans poolprov bekräf-
tar gallblåsans lesioner, kolangit vid såväl
makroskopisk (25) som mikroskopisk
undersökning. Gallblåsans lesioner kan i
sin tur ha orsakat gallblåseruptur under
urtagningsprocessen och därmed gall-
föroreningar på/i slaktkroppen/organen.
Rakitis kan ha orsakats av brist på kal -
cium, fosfor eller vitamin D3. Bristen
kan bero på en felaktig sammansättning
av fodret eller nedsatt absorption av
dessa ämnen från tarmen. Både kalcium
och fosfor absorberas i den övre tunn-
tarmsdelen där pH-värdet är normalt
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lågt, vilket gör kalken mera löslig vilket 
i sin tur underlättar absorptionen. På
grund av att körtelmagskador påverkar
utsöndring av magsyran negativt ändras
pH-värdet, något som kan störa kalcium-
upptagningen (7). Dessutom är tunntar-
mens funktion nedsatt vilket försämrar
upptagningen av näringsämnen.

Sammanfattningsvis kan man konsta-
tera att många frågor kvarstår om om -
fattning och betydelse av isolering av
FAdV art A, serotyp 1, olika stammar av

IBV, rotavirus, astrovirus och partiklar
liknande calicivirus från kycklingar med
nedsatt tillväxt som orsak till MAS och
tillväxtstörning hos slaktkycklingar i
Sverige. Det finns även en möjlighet att
ett inte tidigare beskrivet virus kan vara
inblandat i MAS. Det finns följaktligen
behov av ytterligare studier.

Försämrad djurvälfärd, livsmedels-
säkerhet och ekonomi
MAS-orsakade lesioner i digestionssyste-

met leder utan tvivel till
att de drabbade kyck-
lingarnas hälsostatus
och välfärd påverkas
negativt. Det finns dess -
utom uppgifter i littera-
turen som talar för att
infek tionen kan leda till
stora pro duktionsförlus-
ter (10). Det kan inte
uteslutas att en större
andel kycklingar var
drabbade, men av kost-
nadsskäl genomfördes
ingen fullständig sjuk-
domsutredning hos alla
uppfödare/flockar som
hade nedsatt tillväxt
eller ökade kassationer
på grund av små och
underviktiga slaktkyck-
lingar. Saminfektion
med andra virus, t ex

immunsupprimerande virus som IBDV
och infektiös kycklinganemi (CIA, gyro-
virus), kan sannolikt bidra till sjuk-
domsförloppet vid MAS-syndromet. I
utredningen framkom dock inga tecken
på att IBDV cirkulerade inom slakteriets
upptagningsområde, men inga prover
togs angående CIA. Däremot påvisades
IBV, som är en annan potentiell orsak
till nedsatt tillväxt hos slaktkycklingar,
under den aktuella perioden inom 
slakteriets upptagningsområde. Oavsett
orsaken utgör sänkt tillväxt och för hög
foderkvot i slaktkycklingbesättningar ett
allvarligt problem för den enskilda upp-
födarens ekonomi och för slakteriet. Av
detta skäl finns det anledning att studera
effekten av MAS närmare. 

Möjligheten att kompensera för ned-
satt tillväxt genom att förlänga den nor-
mala uppfödningstiden på 34–35 dagar
med någon eller några dagar är begrän-
sad av logistiska skäl. Det ligger ett stort
ansvar på uppfödare att försöka gallra ut
så många små underviktiga kycklingar
som möjligt under uppfödning och före
plockning till slakt. Ojämna flockar kan
orsaka problem vid bedövning på slak -
teriet, särskilt vid elbedövning. Varje 
slakteri måste införa rutiner för hante-
ring av ojämna flockar vid slakt. Ett
annat potentiellt kostsamt problem som
dess utom har betydelse för livsmedels -
säkerheten är de delvis dilaterade mag–
tarmkanaler som ofta innehåller stora ➤
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FIGUR 11. Partiklar liknande calicivirus (pilar) vid transmis-
sionselektronmikroskopundersökning av jejunum från en
liten kyckling med MAS-lesioner. 

Tabell 3. SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FRÅN DE VIROLOGISKA UNDERSÖKNINGARNA.

Flock nr Organprov Positivt Organprov Negativt

A Cekaltonsiller + körtelmage IBV (M41-like)
Cekaltonsiller + körtelmage FAdV, art D

B Cekaltonsiller IBV (kunde inte sekvenseras) Blod IBD

C Jejunum från liten kyckling Partiklar liknande calicivirus Jejunum från stor kyckling Partiklar liknande calicivirus
Jejunum från liten kyckling FAdV, art A, seotyp 1 Jejunum från stor kyckling FAdV, art A, seotyp 1

D Cekaltonsiller IBV (Massachusetts) Blod IBD

E Fjädrar REVs
Mjälte REVs

F Cekaltonsiller FAdV Lever, njure, mjälte, pankreas FAdV
Trakea + lunga IBV (Massachusetts)
Cekaltonsiller Astrovirus Cekaltonsiller Reovirus
Gallblåsar Astrovirus Lever, njure, mjälte, pankreas Reovirus
Lever, njure, mjälte, pankreas Astrovirus Bursa fabricius IBD
Cekaltonsiller Rotavirus Trakea + lunga aMPV A &aMPV B
Lever, njure, mjälte, pankreas Rotavirus
Gallblåsor Rotavirus

G Trakea IBV (4-91 & Massachusetts) Trakea aMPV A & B
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mängder odigererat foder. Det kan leda
till ruptur och därmed kontamination
med foderpartiklar på efterföljande
kroppar och utrustning i samband med
urtagning av organen vid slakt. Konta-
minationen leder till otjänligförklaring
av delar av eller hela slaktkroppen och
dess organ. Gallblåseruptur kan också
leda till gallföroreningar och kassation av
hela slaktkroppen och dess organ. Dessa
underviktiga kycklingar kan gå sönder i
maskiner (postmortala skador) och där-
med orsaka föroreningar (foderpartiklar/
galla/fekalier) och ibland driftstopp.
Mekaniskt driftstopp kan leda till stora
kassationer, inte bara av de underviktiga
kycklingarna utan även av de normalstora
kycklingarna på grund av att slaktkrop-
parna kan ha stått stilla i skållvatten
(57°C) för länge och därmed har blivit
kokta.

Oklart hur smittspridning sker
En frågeställning som behöver under -
sökas ytterligare är hur smittspridningen
av MAS-virus/viroser sker i praktiken
till svenska slaktkycklingar. Vertikal
smittspridning kan inte uteslutas, vilket
ställer stora krav på såväl de multinatio-
nella som de svenska avelsföretagens 
hälsoövervakningsprogram. Det kan
inte heller uteslutas att smittspridningen
sker horisontellt mellan uppfödningsstall
på samma gård och/eller mellan gårdar.
Vikten av ett effektivt och genomtänkt
förebyggande smittskyddsarbete kan
inte nog betonas. Särskilt viktigt är att
inte förkorta tomhållningstider mellan
flockar i samma uppfödningshus, att
rengöra och desinfektera djurutrymmen
noga mellan flockarna och att upprätt-
hålla hygienbarriärer. Principen allt-in-
allt-ut bör tillämpas. Vaccination mot
IBV av daggamla slaktkycklingar bör
göras, särskilt när man har konstaterat
förekomst av IB och vet vilken serotyp
som cirkulerar i flocken/flockarna. Iden-
tifiering och serotypning av FAdV både
hos föräldragrupper och hos slaktkyck-
lingar bör också ske för att konstatera
vilka eventuella serotyper av FAdV som
existerar i landet. 

SUMMARY
The malabsorption syndrome in
broilers
The malabsorption syndrome is a trans-

missible condition characterized by
stunted growth in chickens, most com-
monly in broiler breeds. It has been
identified in virtually all countries in
which intensive poultry production 
occurs. It has been associated with seve-
ral enteric viruses and appears to be
multifactorial, though the true etiology
remains to be identified. Poor manage-
ment may contribute to the problem.
The disease has been reproduced with
bacteria-free intestinal homogenates,
suggesting a viral origin. Enteroviruses,
parvoviruses, astrovirus, calicivirus, reo-
virus and rotaviruses have been implica-
ted. Recent reports suggest an important
role for astrovirus. A problem hampe-
ring the understanding of the etiology 
is the inability to isolate these viruses.
Because the disease is seen in very young
chicks, it is likely the viruses are vertically
transmitted, although faecal/oral spread
occurs after hatching. The disease is
typically recognized in broiler chicks 
1–3 weeks old. It is characterized by un -
even growth, temporary stunting, per-
manent runting, lack of pigmentation
on the feet, slow feathering, broken or
twisted feathers ”helicopter wings”,
undigested feed in the faeces and poor
feed conversion ratios. Diarrhoea is
common during the initial phases.
Other signs include lameness. Lesions
often include enlarged proventriculus,
pancreatic atrophy and orange mucus 
in the small intestinal lumen. No con -
sistent microscopic lesions are found, 
although cystic lesions in the small
intestine have been described and some-
times changes are present in the bursa
and thymus. Rickets may be occasionally
seen, presumably as a result of mal -
absorption or malassimilation of nutri-
ents. 

Clinical signs and postmortem lesions
permit a presumptive diagnosis. Because
of the complex etiology and the presence
of enteric viruses in normal flocks, labo-
ratory investigations may be difficult 
to interpret, particularly because virus
culture may be difficult or impossible. 

In this report we describe poor
growth and low body weight in seven
broiler flocks at a specific area in Sweden
during 2014. FAdV art (A, D) and IBV
(M41-like) were isolated from samples
of proventriculus and cecaltonsils. To

the best of our knowledge this is the first
time IBV has been detected in Sweden
from chickens with proventriculitis.
Rotavirus and astrovirus were also iso -
lated from samples of cecaltonsils,
gallbladder and liver, kidney, spleen and
pancreas by using PCR-examination.
Particles like calicivirus were isolated
from samples of jejunum from a stunted
chicken by using EM. From the same
sample FAdV A serotype 1 was isolated
by tissue culture and immunofluore-
scence test. Jejunum samples from nor-
mal weight chickens in the same flock
were negative. The finding of rotavirus,
astrovirus, FAdV art A and D and diffe-
rent serotypes of IBV in chicks with
stunted growth and MAS lesions suggests
an etiological association. It remains to
be confirmed that MAS-associated stun-
ted chickens are the cause of production
losses. To confirm it’s etiology, the disease
would need to be reproduced by experi-
mental challenge. 
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Vilken är din diagnos? – Patologi

En sju år gammal engelsk bulldogg togs till vete -
rinär på grund av att hunden fått plackliknande, 
rodnade områden med krustor i huden. Fallet är
sammanställt och tolkat av Erika Karlstam, avdel-
ning för patologi och viltsjukdomar, SVA.

Hund, engelsk bulldogg, hane, sju år
ANAMNES: Ägaren sökte veterinärhjälp på grund av att
hunden fått plackliknande, rodnade områden med krustor
i huden. Förändringarna var hårda och ömmade vid berö-

ring. Hunden var atopiker och stod sedan en längre tid på
prednisolon, men var i övrigt väsentligen frisk. Några
månader innan det aktuella veterinärbesöket hade förhöjda
levervärden upptäckts vid en rutinkontroll. En leverbiopsi
tagen vid detta tillfälle visade hepatocellulär degeneration
av så kallad vakuolär/hydropisk karaktär (Figur 1).

STATUS: Allmäntillståndet hos hunden var gott. Pälsen var
generellt tunn och glanslös. Spritt i huden återfanns fasta
plackliknande, lätt upphöjda, hårlösa och hyperemiska
områden, belagda med krustor.

FIGUR 2. Hudförändringar, hund. Klinisk bild.
Plackliknande, rodnade och krustiga föränd-
ringar ses spridda i huden.

FIGUR 1. Leverbiopsi, hund. Vakuolär/hydropisk
degeneration. Hepatocyterna är ansvällda med
expanderad, ljus cytoplasma, HE-färgning, ca
200 gångers förstoring.
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FIGUR 3. Hudbiopsi, hund. Mikroskopisk bild, översikt. HE-färgning, 
ca 100 gångers förstoring.

FIGUR 4. Hudbiopsi, hund. Mikroskopisk bild, närbild. HE-färgning, 
ca 400 gångers förstoring.

SVAR SE SIDAN 58

Flera hudbiopsier togs, fixerades i tioprocentig formalinlösning och
sändes till avdelning för patologi och viltsjukdomar, SVA, för histo-
patologisk undersökning.

PATOLOGI: Se Figur 2 (hud, klinisk/makroskopisk bild), Figur 3 (hud,
mikroskopisk bild, översikt) och Figur 4 (hud, mikroskopisk bild,
närbild). Vad ses i hudbiopsin? Föreslå patologisk-anatomisk diagnos
och trolig patogenes.

Nytt licenssystem från 
Läkemedelsverket
❘❙❚ Ett nytt licenssystem (KLAS) togs i bruk tors-
dagen den 1 oktober och det kommer att med-
föra en säkrare licenshantering med förbättrad
patientintegritet, meddelade Läkemedelsverket
den 8 september. Förskrivare kommer att få ett
effektivare stöd där de bland annat kan söka
bland läkemedel som tidigare förekommit på
licens och få alla läkemedelsuppgifter automa-
tiskt ifyllda. Idag skickar förskrivare via fax och
vanlig postgång in sina licensmotiveringar på
blanketter de hämtar på Läkemedelsverkets
hemsida, men från och med 1 oktober skickas
de istället in elektroniskt via verkets hemsida.

Veterinärer som vill ha utförligare information
hänvisas till Läkemedelsverkets hemsida
lv.se/licens där man kan läsa mer om KLAS. 
Verket gjorde i början av september ett riktat
brevutskick till de ca 7 000 förskrivare från olika
yrkeskategorier som ansökt om licens det senaste
året. Brevet innehåller kort information om
KLAS, hur man påverkas av KLAS, var man kan
läsa mer om det och hitta utbildningsmaterial.
Utbildningsmaterialet finns på hemsidan
lv.se/licens under rubriken Nytt licenssystem. 
Där finns det bland annat en introduktionsfilm
till KLAS, en powerpointpresentation som går
igenom hur en elektronisk licensmotivering 
skapas samt mer detaljerade användarhandled-
ningar. ■

❘ ❙❚ noterat

På hemsidan lv.se/licens finns det bland annat en
introduktionsfilm till KLAS och en powerpointfil
som presenterar systemet.
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SVAG MISSTANKE OM LUMPY SKIN
DISEASE
I början av september kontaktades SVA av en
distriktsveterinär i Värmland beträffande två
kvigor i en köttdjursbesättning med ett 40-tal
djur. Ett av djuren hade knölar av olika storlek
i huden fördelade över hela kroppen inklusive
juvret. Symtomen hade varat i ungefär en
månad under vilken en del förändringar hade
rupturerat och blodtillblandad varig vätska
trängt fram. De äldre förändringarna var kra-
terliknande. Kvigan hade även feber och var i
underhull.

Ytterligare en kviga i samma grupp hade lik-
artade förändringar i huden men av mindre
omfattning och utan påverkat allmäntillstånd.
Kliniskt var förändringarna mycket lika de
hudskador som uppstår vid lumpy skin disease
(LSD). Andra diagnoser som diskuterades var
oxstyng (Hypoderma – mindre trolig med tanke
på årstiden), papillom/inkar, hudinfektion och
kutan leukos.

Eftersom LSD inte kunde uteslutas genom
klinisk undersökning, och sjukdomen är på
frammarsch i Europa med det första fallet i EU
rapporterat från Grekland i augusti 2015 (se
SVT 11/15) samt från Ryssland nyligen, beslu-
tade Jordbruksverket om provtagning för att
utesluta LSD.

LSD är en virussjukdom som kan spridas
mekaniskt med bitande insekter inom ett
begränsat område men den viktigaste sprid-
ningsvägen är djurförflyttningar. Material från
knölarna undersöktes histologiskt och diagno-
sen kutant malignt lymfom och sekundärt

papillom ställdes. Misstanken om lumpy skin
disease kunde därmed avskrivas. För att utesluta
virusorsakat malignt lymfom analyserades
materialet avseende förekomst av antikroppar
mot enzootiskt bovint leukosvirus. Den analy-
sen utföll negativt. 

KROATISK HUNDVALP ORSAKADE
RABIESMISSTANKE
En fyra månader gammal hundvalp som i juli
infördes illegalt från Kroatien placerades i

Två kvigor i Värmland utvecklade i början av septem-

ber hudskador liknande de som uppstår vid lumpy

skin disease, men smittmisstanken kunde avskrivas. En insmugglad hund som

placerats i hemisolering fick avlivas efter att den börjat uppvisa rabiesliknande

symtom. Epizteln är denna gång sammanställd av Mikael Propst, SVA.

MÅNADENS EPIZTEL
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En kviga hade knölar av olika storlek i huden fördelade över hela kroppen, liknande
lumpy skin disease. Några förändringar hade rupturerat och blodtillblandad varig
vätska trängt fram. Foto från det aktuella fallet. 
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hemisolering efter beslut av Jordbruksverket.
Hunden utvecklade i mitten av augusti symtom
som gjorde att rabies inte kunde uteslutas. Den
hade kramper, förändrat beteende och kräk-
ningar.

Jordbruksverket tog direkt beslut om avliv-
ning och hunden budades till SVA för rabies-
undersökning. Under utredningen framkom
att Jordbruksverkets beslut om hemisolering
inte hade respekterats utan valpen hade vistats
regelbundet på ägarens arbetsplats och där
kommit i kontakt med flera personer och också
ett flertal djur. Smittskyddsenheten och infek-
tionskliniken i det aktuella länet, med stöd av
Folkhälsomyndigheten, tog beslut om inledande
postexpositionsprofylax hos ett antal personer
som exponerats. Totalt fick sju personer immun-
globulin och fem personer vaccinerades. Oron

kring de djur som exponerats för den sjuka
hunden behövde också hanteras av myndig -
heterna. Rabiesmisstanken kunde slutligen
avfärdas efter att analyserna föll ut med negativa
resultat.

Rabiessituationen i Kroatien har drastiskt
förbättrats under de senaste fem åren efter att
ett vaccineringsprogram av rävar påbörjats. I
början av 2014 rapporterades det senaste fallet,
en räv, och landet står inför en friförklaring om
situationen står sig. 

Hunden i det aktuella fallet var föremål för
ett isoleringsbeslut. Jordbruksverket poängterar
att det vill bli informerat om situationer där
villkoren för ett hemisoleringsbeslut inte efter-
levs, eftersom det är olagligt att överträda ett
myndighetsbeslut. Dessutom kan det föranleda
att beslutet behöver omprövas.  ■

MÅNADENS EPIZTEL

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

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

Ny behandlingsrekommen-
dation för antibiotika till
häst
❘❙❚ I början av november publicerar Läke-
medelsverket en ny behandlingsrekom-
mendation som ger råd om hur antibiotika

lämpligen doseras till häst för att uppnå
god effekt utan onödig exponering. Detta
är den tredje behandlingsrekommenda -
tionen som rör dosering av antibiotika.
Tidigare utgåvor rör djurslagen gris, nöt-
kreatur och får. Rekommendationerna
utarbetas i samarbete med SVA, SLU och
kliniker verksamma inom respektive djur-
slag. 

Ambitionen är att bidra till klok antibio-

tikaanvändning genom att ge råd om
dosering och prioriteringar baserade på
aktuell vetenskap och beprövad erfaren-
het. Dokumentet är resultatet av ett
expertmöte som Läkemedelsverket höll
våren 2015 och som kompletterar den
riktlinje för användning av antibiotika 
inom hästsjukvård som Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap tidigare tagit fram.
Rekommendationerna distribueras i tryckt
form till alla veterinärer och publiceras
dessutom på Läkemedelsverkets webbplats
https://lakemedelsverket.se.

Källa: meddelande från Läkemedelsverket
den 14 september.  ■

❘ ❙❚ noterat

I början av november publicerar Läke-
medelsverket en ny behandlingsrekom-
mendation om antibiotika till häst.

SINCE
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en numera traditionella
Stenhammarsdagen, när
kung Carl XVI Gustaf bju-
der in SLU-forskare och
branschföreträdare till dis-

kussion i djurhållningsfrågor, ägde rum
den 7 september. Närmare 130 gäster
hade samlats på Stenhammars gård
utanför Flen för att diskutera de hög -
aktuella ämnena konkurrenskraft och
livsmedelsstrategi.

2015 ger oss flera skäl att blicka både
bakåt och framåt, konstaterade kungen i
sitt inledningsanförande. Det var tio år
sedan samarbetet mellan SLU och Sten-
hammars Gods påbörjades, 20 år sedan
det svenska EU-medlemskapet påbör -
jades och 50 år sedan prins Wilhelm,
hertig av Södermanland och kungens
företrädare som arrendator, gick bort på
sitt älskade Stenhammar.

Kungen påpekade att EU-medlem-
skapet medfört både möjligheter och 
risker för den svenska animalieproduk-
tionen. Hans uppfattning var att hög
kvalitet och höga ambitioner är receptet
för att kunna behålla svenskt lantbruk.
Mervärdena betyder så mycket för varu-
märket svenska animalier och dessa mer-
värden måste förstärkas, menade kungen.
SLUs nye rektor Peter Högberg höll del-
vis med när han slog fast att universi tetet
i sin forskning och undervisning måste
göra en avvägning mellan optimal pro-
duktion och metoder som är etiskt för-
svarbara.

20 ÅR I EU
Harald Svensson är chefekonom och
ställföreträdande generaldirektör vid

Jordbruksverket. Han gav sig på utma-
ningen att sammanfatta Sveriges första
20 år i EU utifrån livsmedelsperspektivet.

Klart är att svensk livsmedelsproduk-
tion – och konsumtion – förändrats
under denna period, sade han. EUs
gemensamma jordbrukspolitik sågs av
många som en garant för en god utveck-
ling inom jordbruket. Och det blev så i
början efter EU-inträdet. Den positiva

utvecklingen förbyttes dock efter några
år till motsatsen. En del i detta har blivit
att EUs jordbrukare idag är starkt utsatta
för prissvängningar på världsmarknaden,
sade Harald Svensson. Produktionen av
t ex nötkött och mjölk har fallit med
drygt tio procent sedan år 2000. Både
OECD och EU-kommissionen menar
att priserna den kommande tioårsperio-
den ungefär kommer att hålla sig på den

Stenhammarsdagen 2015

Konkurrenskraft och 
livsmedelsstrategi
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I början av september bjöd kung Carl XVI Gustaf in forskare, näringsföreträdare, handel och 
konsumentorganisationer till Stenhammars gård för samtal och praktiska genomgångar. 

Temat för dagen var konkurrenskraft och livsmedelsstrategi inom svensk djurhållning.

TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

Hög kvalitet och höga ambitioner är receptet för att kunna behålla svenskt lantbruk, sade
kungen.

D
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nivå som är genomsnittet för de senaste
åren. Räknar vi bort förväntad inflation
ser det snarast ut som en prissänkning,
konstaterade Jordbruksverkets chefeko-
nom.

Rolf Annerberg, tidigare general -
direktör i Formas och Naturvårdsverket
samt kabinettschef i EU-kommissionen,
ledde Konkurrenskraftsutredningen som
i mars överlämnade sitt slutbetänkande

för ökad konkurrenskraft i svensk jord-
bruks- och trädgårdsnäring till regeringen.
Han redogjorde för utredningsarbetet
där han bland annat föreslår ett ökat
fokus på effektivitet och lönsamhet i
lantbruket men även att SLU ska ägna
sig mer åt tillämpad forskning och
mindre åt grundforskning. Han ansåg
dessutom att en större del än idag av den
offentliga sektorn ska köpa svenska livs-
medel, en åsikt som delades av de flesta
åhörarna.

SVENSKA MERVÄRDEN
Lika stor enighet rådde dock inte om
Annerbergs förslag att sänka grunden för
Sveriges regelverk inom djurskydd och
djurhälsa till EU-nivå. Under ledning av
den tidigare jordbruksministern Annika
Åhnberg debatterade en sakkunnig
panel frågan om hur det svenska lant -
bruket ska kunna behålla sin konkur-
renskraft.

Som företrädare för handelsföretaget
Axfood rådde Åsa Domeij politiker och
lantbruksnäring att inte ta bort de svenska
mervärdena. ”Vi inom handeln kan inte
marknadsföra svenskproducerade livs-
medel om det inte finns något som skil-
jer dem från EU-nivån”, sade Domeij
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Handeln kan inte marknadsföra svenskproducerade livsmedel om det inte finns något som skiljer dem från EU-nivån, framhöll Åsa Domeij
i paneldebatten.

FÖRENINGSMÖTE kl 10.00, därefter

FÖRELÄSNING OM RETINOPATIER
Kristina Narfström, DVM, PhD, DipECVO, professor

DISKUSSION OM ECVO-INTYGET kl 14–16
Claus Bundgaard Nielsen, panelmedlem DSVO, deltar tillsammans med 

Kristina Narfström för att informera och svara på frågor.

Medlemmar i SSVO hälsas hjärtligt välkomna. 
Anmälan sker via vår hemsida www.ssvo.se.

SSVO och Ögonpanelen inbjuder till
5 november 2015 

Radisson Blu Arlanda Airport Conference

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI
SWEDISH SOCIETY OF VETERINARY OPHTHALMOLOGY
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bland annat. Åsa Odell från LRF tyckte
inte att lagregler är nödvändiga för att
lyfta fram svenska produkter och före-
språkade en anpassning till EU-reglerna.
Jenny Lundström, veterinär och leda-
mot i Miljöpartiets partistyrelse, hade
motsatt uppfattning. Sverige måste gå
före beträffande djuromsorg, antibiotika -
användning och djurhälsa, menade hon.
Problemet idag är att lantbruksnäringen
är dålig på att kapitalisera sina mervär-
den, sade Lundström. Hon fick medhåll
av Jan Bertoft, generalsekreterare för
Sveriges Konsumenter. Konsumenterna
måste få bättre information för att
kunna fylla mervärdena med konkreta
egenskaper, underströk han.

MOBIL SLAKT
Något som konkretiserade mervärdes -
begreppet var det mobila slakteri som
Stenhammarsgästerna fick besöka efter
paneldebatten. Under ledning av Britt-
Marie Stegs lanserade företaget Hälsinge -
stintan i januari 2015 Europas första
mobila slakteri för nötboskap. Slakteriet
är en högteknologisk innovation som
har en kapacitet på ca 30 djur per dag.
Utöver detta lanseras i november elek-
tronisk spårbarhet, från det levande 
djuret ända ut på köttförpackningen i
butikerna. Varje förpackning får en QR-

kod som kan skannas med alla smarta
telefoner och som ger konsumenten
information om djurets uppfödningsför-
hållanden.

Britt-Marie Stegs var övertygad om
att de båda innovationerna, icke mani-
pulerbar spårbarhet och det mobila slak-
teriet, är startskott för ett nytt sätt att
producera kött på ett etiskt hållbart sätt.
Att öppet visa en hel produktionskedja
medför att alla delmoment måste hålla
måttet och vara sanna. Det ger konsu-
menterna möjligheter att ställa högre
krav och gagnar både djuromsorgen och
en mer hållbar köttproduktion, framhöll
hon. Såväl kungen som drottning Silvia
och prins Carl Philip deltog intresserat 
i demonstrationen av det mobila slak -
teriet.

BIOLOGISK MÅNGFALD
Dagen avslutades med en rundvandring
på de naturbeten där Stenhammars ca
280 köttkor med kalvar går. Gården har
stora arealer biologiskt rika marker som
ger en bra bas för studier av hur den bio-
logiska mångfalden kan bevaras och
utvecklas genom ett klokt nyttjande 
av djuren i markerna. SLU-professorn
Urban Emanuelsson vid Centrum för
biologisk mångfald i Alnarp berättade
att de betesytor som röjts och restau -
rerats under perioden 2005–2007 idag 
uppvisar en starkt ökad artrikedom, både
bland normalfloran och beträffande mer
ovanliga växter. Ytterligare ett mervärde
med betande djur tydliggjordes på detta
sätt, utmaningen nu är att omsätta det
till reda pengar för producenterna.  ■
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Kungafamiljen följde intresserat
demonstrationen av det rullande
slakteri som tillfälligt satts upp
på gården. Hälsingestintans 
mobila slakteri är en högtekno-
logisk innovation med kapacitet
för ca 30 djur per dag.
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SLU-rektor nummer 5, Lisa Sennerby Forsse, och nummer 6, Peter Högberg, tillsammans under installationsceremonin.

Ny rektor installerad 
på SLU

Under högtidliga och gammaldags former installerades den 4 september SLUs nye rektor Peter Högberg. 
Närmare 200 personer hade samlats för att vara med om installationen. Bland andra fanns 
ärkebiskopen Antje Jackelén och förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C) på plats.

nstallationsceremonin ägde rum i SLUs
aula i Uppsala, och inleddes med att den
avgående rektorn Lisa Sennerby Forsse
summerade sina nio år på rektorsstolen. 

Hon konstaterade att Peter Högberg 
är den sjätte i raden av rektorer sedan SLU 
bildades 1977. Sedan hennes egen installation
2006 har det hänt mycket på universitetet, sade
den förra rektorn. SLU har bytt huvudman,
från landsbygdsdepartementet till närings -

departementet. 2008 startade en stor strategisk
satsning på förnyelse och modernisering av uni-
versitetets lokaler. Resultatet har blivit ett helt
nytt och mer samlat campus på Ultuna. Lisa
Sennerby Forsse nämnde särskilt Veterinär- och
husdjurscentrum (VHC) som tillsammans med
landets enda universitetsdjursjukhus knyter
samman utbildning, forskning och klinisk
verksamhet till en av Europas mest moderna
anläggningar. Under de senaste nio åren har

I
TEXT OCH FOTO: 
JOHAN BECK-FRIIS
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Lisa Sennerby Forsse hängde kedjan runt nye rektorns hals, som en symbol för överlämnandet av ansvar.

SLU också bland annat genomfört en ny fakul-
tetsindelning och omorganiserat administratio-
nen. 

– Att vara rektor här är krävande, men också
mycket berikande och stimulerande, sa Lisa
Sennerby Forsse innan hon önskade sin efter-
trädare lycka till.

BREDDAD SEKTOR
Själva installationsakten innebar att Lisa Sen-
ner by Forsse hängde rektors kedja runt nye rek-
torns hals, som en symbol för överlämnandet
av ansvar.

– Det är med en känsla av stort ansvar som
jag börjar mitt arbete som rektor för SLU,
inledde Peter Högberg sitt installationstal.

– Traditionellt har många satt likhetstecken
mellan SLUs sektor och de gröna näringarna.
Nu har forskningsprojekt med tvärvetenskap -
liga perspektiv gjort en ansats att ytterligare
bredda begreppet sektor. Att föra samman de
naturvetenskapliga perspektiven med bredare
samhällsvetenskapliga och humanistiska synsätt
är ett framgångsrecept, framhöll den nya rek-
torn.

– Det är min starka övertygelse att Sverige
tjänar på att ha en organisation, SLU, där spets-
kompetenser inom biologiska naturresurser och

deras förvaltning är samlade. Det möjliggör
inomvetenskapliga synergier såväl som bredare
perspektiv, avslutade han sitt anförande. Vi
kan, vi vill och vi behövs, var Peter Högbergs
sammanfattning av SLUs framtid under hans
ledning.  ■

Vi kan, vi vill och vi behövs,
var Peter Högbergs sam-
manfattning av SLUs fram-
tid under hans ledning.
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en 1 september 1965 sam-
lades 36 förväntansfulla
studenter på Kungliga Vete-
rinärhögskolan belägen i
Stockholm i området som

kallas Albano. Av dessa 36 var sju flickor,
det högsta antalet hittills i en årskurs på
veterinärutbildningen. Detta trots att de
flickor som vid denna tid beställde an -

sökningshandlingar från Stutis även fick
med ett brev med överskriften ”Varför
veterinäryrket är olämpligt för kvinnor”.

Denna årskurs skulle också bli den
sista som gick efter den helt fria studie-
ordningen och sedan dess har studieord-
ningen ändrats ett stort antal gånger.
Den fria studieordningen innebar att
man hade gemensamma obligatoriska

föreläsningar och skulle genomföra ett
visst antal dagar (pinnar) på de olika kli-
nikerna och sedan tentera av ämnena.
Tentamen var i samtliga fall muntlig för
professorerna och man fick beställa tid
när man själv ansåg att man behärskade
ämnet. Pinnarna var 60 eller 90 på små-
djursklinikerna, häst och ambulansen
och fick ibland genomföras under loven,

Ett minnesrikt 50-års-
jubileum för årskurs 1965
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I början av september träffades 19 av de 36 veterinärer som startade sin utbildning 50 år tidigare 
på Kungl Veterinärhögskolan i Stockholm. Det var den sista årskursen som studerade efter 

den fria studieordningen på veterinärutbildningen.

TEXT OCH FOTO: CHRISTINA AROSENIUS

Den 1 september 1965 samlades 36 förväntansfulla studenter på Kungliga Veterinärhögskolan i Stockholm. 
50 år senare träffades 19 av dem på samma plats.

D
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sommar som vinter, för att alla skulle få
plats.

GICK INTE UT TILLSAMMANS
I de kliniska ämnena ingick också alltid
ett praktiskt prov som skulle vara avkla-
rat innan man tenterade. I patologi fick
man självständigt obducera ett djur, ofta
en ko eller häst, på klinikerna rörde det
sig om att själv hantera ett fall från 
början till slut med undersökningar,
provtagningar, diagnostik, journalföring
och behandling. Resultaten redovisades
sedan muntligt för professorer eller kli-
nikchefer.

Denna fria studieordning medförde
att årskursen inte blev klar med sin
utbildning samtidigt och inte gick ut
tillsammans som årskurserna nu gör.
Den mest ambitiöse i årskursen kunde
vara klar med utbildningen samma dag
som sista föreläsningen var genomförd
medan andra behövde ett par år ytterli-
gare för att ta sig igenom återstående
tentor. Att man började ”kvacka” på

kortare vikariat med tillstånd från
Lantbruksstyrelsen efter genomförd
utbildning bidrog i en del fall också till
att tentorna fördröjdes.

ÅTERSAMLING
Hela utbildningen för denna årskurs
genomfördes på det kulturstämplade
campuset i Albano, nu kallat Kräftriket.
På den tiden hade årskurserna inte heller
fantasifulla namn, kanske det inte
behövdes eftersom vi inte var fler än att
vi alla kände varandra och visste vilken
årskurs vi gått i utan ett behöva relatera
till ett namn.

Den 31 augusti och 1 september
2015 samlades 19 av dessa 36 åter på
SLU och gamla Stutis för att fira de 50
år som gått sedan första mötet. Vad hade
då den gamla fria studieordningen gett
för yrkesmässigt resultat i denna lilla
grupp veterinärer? Årskursen kan ståta
med fyra hedersdoktorer och åtta dispu-
terade varav fyra numera är professor
emeritus vid fakulteten. En vice general-

direktör för Kemikalieinspektionen och
en föreståndare för Lunds forsknings-
centrum har vi också i gruppen. Det
stora flertalet av de övriga har verkat
som statliga eller privata distriktsveteri-
närer under hela sin karriär, andra inom
livsmedelssektorn, några som länsveteri-
närer, hästpraktiker eller med egna små-
djurskliniker. En riktig TV-profil finns
också i årskursen, Bengt Röken som var
den förste anställde veterinären på Kol-
mårdens djurpark och som har lärt hela
veterinärkåren och allmänheten mycket
om behandling av exotiska djur. Alla i
årskursen har blivit kvar i veterinäryrket
och flera har också prövat på att tidvis
arbeta utomlands, t ex i Norge, Samoa,
Libanon, Liberia och St Kitts. Tydligen
var den gamla fria studieordningen av
ganska god kvalitet även om vi inser att
de teoretiska kunskapskraven för 50 år
sedan inte var så omfattande som nu.
Vissa ämnen fanns inte då och inte hel-
ler vissa sjukdomar som vi nu ser hos
våra djur.
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Jubileumsdagarna inleddes med besök i det nya fakultetshuset och Universitetsdjursjukhuset på Ultuna där gruppen blev omhändertagen
av Karin Östensson och Henrik Eriksson. 
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DÅ OCH NU
Jubileumsdagarna inleddes med besök i
det nya fakultetshuset och Universitets-
djursjukhuset på Ultuna där gruppen
blev omhändertagen av Karin Östensson
och Henrik Eriksson. Karin gav oss en
belysande genomgång av vad som hänt
inom utbildningen och veterinäryrket
under dessa 50 år. Den största föränd-
ringen inom yrket är troligen att det gått
från att vara ett manligt enmansjobb till
ett kvinnligt arbete i större grupper med
veterinärstationer och stora djursjukhus
och kliniker. Utbildningen är ju numera
också starkt påverkad av vårt medlem-
skap i EU och de gemensamma regler
för utbildningens upplägg som detta
medför. 

Det som nog förändrats mest är den
praktisk-kliniska undervisningen där
man idag använder mer datamodeller
och djursubstitut i stället för våra for-
malinpreparerade avlivade ”riktiga” djur.
Den tekniska utvecklingen har också
varit imponerande och medger bättre
undervisning för stora grupper än förr.
Även studiemiljön är avsevärt förändrad
i detta nya campus där vi vandrade runt
i det nya fakultetshuset och universitets-
djursjukhuset.

EN NOSTALGISK RUNDVANDRING
Jubileumsmåltiden avåts samma kväll på
Stallmästaregården vid Brunnsviken, ett
minne från de många tentamensmål -
tider som årskursen intog där under
utbildningen. Många glada minnen och
gamla fotografier förgyllde också kvällen
till tonerna av ”Du är djurens enda hopp”.
Nästa dag, årsdagen för våra påbörjade
studier för 50 år sedan, be fann vi oss så
återigen på gamla Stutis för en rund-
vandring i några av husen. Hela detta
campusområde är kulturstämplat vilket
innebär att den fantastiska miljön med
sina vackra tegelbyggnader, höga gamla
träd och stora gräsytor vid Brunnsvikens
strand inte kommer att förändras. Det
känns mycket glädjande. På vår tid
rörde sig ca 200–300 studenter, lärare
och professorer på området, man kände
i stort sett alla man mötte. Nu är antalet
studenter och lärare minst 4 000 på
området, det är stora institutioner som
tagit över och inuti är husen helt för-
ändrade. 

Vi började på nuvarande matematiska

institutionen som ligger i det hus som
inhyste anatomi och kemi samt i patolo-
gihuset. Efter visst funderande kunde vi
spåra vår gamla ”Asishall” där vi började
våra anatomiska och osteologiska studier
och kemisalen som fortfarande var ett

undervisningsrum men utan dragskåp,
bunsenbrännare och labbänkar. Sedan
blev vi tack vare en vänlig person från
Akademiska hus, som äger samtliga
byggnader, insläppta i hundkliniken.
Den har i princip stått tom sedan Djur-
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Många glada minnen och gamla fotografier förgyllde kvällen på Stallmästaregården.
Barbro Röken, Ronnie Lindberg och Kerstin Thoren-Tolling minns.

På hundkliniken har tiden stått stilla och den fasta utrustningen finns i delar kvar, blandat
med byggrester och allmänt skräp. Christer Lange och Göran Widigs dokumenterar. 
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sjukhuset Albano flyttade ut på
1990-talet. Där har tiden stått
stilla sedan dess och den fasta
utrustningen finns i delar kvar,
blandat med byggrester och all-
mänt skräp. Där kunde vi lätt
identifiera både operationssalar,
hundstallar och vårt gamla
jourrum, till delar uppfräschat
efter en filminspelning. Nu är
man på gång att hyra ut huset
till en konstnärsgrupp som fun-
derar på att inreda små indi-
viduella konstnärs ateljéer i de
gamla stallarna. I operationssa-
len blev gruppen stående en bra
stund med minnen från opera-
tioner med våra gamla lärare:
Obel, Funkquist, Schantz och
Tufvesson. En både nostalgisk
och lätt vemodig stund.

INGENTING ÄR LÄNGRE
SOM FÖRUT
Stora förändringar fann vi i vårt
gamla kära kårhus där vi upp-
levt så många roliga fester, allt-
ifrån Phlugfesten 1965 där vår
årskurs serverade under 50-årjubileet,
till Natt-O och gasquer i källaren som vi
första året hade en varje vecka. Men
numera huserar Orientaliska institutio-
nens bibliotek på övervåningen och
restaurang, festlokaler och källare är
omvandlade till ett spa. 

Åter till kirurgen fann vi att i det som
var poliklinikavdelningen för smådjur
ligger idag en restaurang och i hästkirur-
gen med tillhörande byggnader som rid-
huset etc huserar Företagsekonomiska in-

 stitutionen/Stockholm Business School.
Den gamla löpargången finns kvar men
sammanbinder inte längre häststallarna
utan olika föreläsningssalar och grupp-
rum. Rid huset hyser institutionens största
föreläsningssal, Wallenbergsalen, där
veterinärförbundet höll sina föreläsningar
vid 150-årsjubileet. Operationssalen
som hyste professor Obels specialkon-
struerade operationsbord för häst är nu
ett rum där studenterna kan diskutera
sina framtidsplaner uppmuntrade av

porträtt på väggarna av tidigare fram-
gångsrika studenter där som t ex Fredrik
Reinfeldt. 

Vår lunch intog vi i det som en gång
var försöksladugården där de originella
kortbenta korna var uppstallade men
som numera är restaurang Kräftan.

AVSLUTNING HOS KAVALLERIET
Denna dag avslutades med ett studie -
besök på K1, Kungliga Livskvadronen,
där vi togs emot av kollegan Gunnar
”Bromölla” Nilsson. Han har varit verk-
sam där i 42 år men är nu inne på sin
sista arbetsmånad. Vi fick besöka veteri-
näravdelningen, ritad av Gunnar och
modell för flera hästkliniker i landet,
bland annat inom ATG. Rundvandring
i stallar, ridhus och selkammare och
mycket kavallerihistoria och roliga anek-
doter fick vi oss sedan serverade av pen-
sionerade överstelöjtnanten Christian
Braun stein som författat 16 böcker om
olika militära ämnen. En kopp kaffe i
den vackra mässen som är fylld av konst
av bland andra Zorn och Ehrenstrahl,
silver och historiska kavallerianknutna
föremål avslutade de innehållsrika
dagarna av vårt 50-årsjubileum.  ■
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I hästkirurgen med tillhörande byggnader som ridhuset etc, huserar numera Företagsekonomiska
institutionen/Stockholm Business School. 

Hästsektionens pris 
till veterinärprogrammets 

bästa examensarbete på häst
SVS Hästsektion har en tävling för bästa examensarbete på djur-
slaget häst. Vinnaren får gratis deltagande i Hästektionens vinter-
kurs inklusive boende och del av resekostnaden. 

För mer information, gå in på SVF hemsida:
www.svf.se/sv/Sallskapet/Hastsektionen 
och klicka på ”Pris till bästa examensarbete”.
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Snabba analyssystem och korrekta värden gör 
det möjligt att direkt fatta väl underbyggda beslut 
om vidare åtgärder. Dina patienter får ett proff-
sigt bemötande och rätt behandling utan onödig 
väntetid.

Med våra system mäter du enkelt hemoglobin 
 (HemoCue® Hb 201+) eller bestämmer totala 
antalet vita blodkroppar  (HemoCue® WBC) för 
snabb upptäckt och diagnos av bakteriella infek-
tioner. Tillsammans ger värdena dig en bra bild 
av djurets hälsostatus.

HemoCue AB | Box 1204 | SE-262 23 Ängelholm | Sverige 
Tel: 077 570 02 10 | Fax: 077 570 02 12 | info@hemocue.se | hemocue.com
HemoCue - en del av the Radiometer Group

Vi ger djuren deras rätta värde!

Varför välja HemoCue?

 Svar direkt. Provsvar inom några minuter ger underlag för snabb 
diagnos.

 Enkla att använda. Sparar tid, arbete och pengar.

 Maximal flexibilitet. Bärbara instrument som är lätta att ta med.

 Stabila mätvärden. Korrekta mätvärden för korrekt behandling.
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Vi ses väl på Veterinärkongressen? 

Besök oss i vår monter Ö30

Förslag om ny djurskyddslag
till våren 
❘❙❚ Till våren planerar regeringen att lägga
en proposition om en ny djurskyddslag,
enligt tidningen ATL den 22 september.
Arbetet leds av Elisabeth Backteman,
landsbygdsministerns statssekreterare.

– Det här är viktiga frågor för rege -
ringen, det har statsministern markerat
flera gånger. Djurskyddet är något vi vill
stärka, säger statssekreteraren till ATL.

En ny djurskyddslag var en viktig fråga
för socialdemokraterna och Miljöpartiet
när de var i opposition. Den borgerliga
regeringen drog tillbaka planerna på en 
ny lag, och hann bara med några enstaka
ändringar innan de lämnade Rosenbad. Då
kritiserade företrädare för socialdemokra-
terna och Miljöpartiet alliansregeringen för
att dra fötterna efter sig när det handlade
om att omsätta utredningens, och den föl-

jande remissrundans, förslag till faktiska
lagändringar. Att det ändå tar den rödgröna
regeringen runt ett och ett halvt år att
komma till skott förklarar Elisabeth Backte-
man med att underlaget är omfattande.
Utredningen är över 1 000 sidor lång.

Vad propositionen kommer att innehålla
mer konkret vill statssekreteraren inte säga,
mer än att förslaget är mer omfattande 
än enskilda lagändringar och att det är 
Eva Erikssons utredning som är basen för
den. ■

❘ ❙❚ noterat
Till våren planerar regeringen
att lägga en proposition om
en ny djurskyddslag, baserad
på Eva Erikssons utredning.
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Veterinäryrket idag och 
om kons ten att uppfylla förväntningar och behålla arbetsglädjen

5–6 november
Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna, Uppsala

Inbjudan till

Veterinärkongressen är en mötesplats för landets veterinärer och veterinärstudenter där man har möj-
lighet att utbyta erfarenheter och information samt att vidareutveckla sina kunskaper genom att delta vid 
de talrika programmen som organiseras av sektionerna inom SVS. Som vanligt erbjuder kongressen 
även en omfattande och aktuell produktutställning med ca 70 utställare.

KURS INOM SPECIALISTPROGRAMMEN
I samband med Veterinärkongressen erbjuder SVS sektioner för 
smådjur, häst, veterinär folkhälsa och husdjur sina med lemmar 
möjlighet att räkna deltagande i tvådagarssessionerna som kurs 
inom specialistprogrammen (se nedan). Närvarokontroll kommer 

närvaro under hela kurstiden är obligatorisk för dem som önskar 
kursintyg. Anmälan för att erhålla kursintyg görs i samband med 
webbanmälan till Veterinärkongressen.

Smådjurssektionen
SVS smådjurssektion ordnar en tvådagarskurs om endokrinologi 
för hund och katt som är rekommenderad att ingå i specialistutbild-
ningen.

Hästsektionen
Hästsektionen fokuserar sina kongressdagar på utfodring och kolik, 
risker och förebyggande med kursen ”Bukens hemligheter” som är 
rekommenderad att ingå i specialistutbildningen.

Sektionen för veterinär folkhälsa (VHF)
Sektionen granskar i sitt program vetenskapliga verktyg för veterinä-
rer och ger en crashkurs i epidemiologi samt behandlar sjukdoms-
övervakning och misstankehantering. Kursen är rekommenderad att 
ingå i den kommande specialistutbildningen för VHF. Även blivande 
specialister för sjukdomar hos nötkreatur kan tillgodoräkna sig 
denna kurs inom specialistutbildningsprogrammen.

Husdjurssektionen
Husdjurssektionen satsar på en kurs om små idisslare som handlar 
om diagnostik och sjukdomar hos får och get. Kursen är rekommen-
derad att ingå i specialistutbildningen för sjukdomar hos nötkreatur 
och även i den blivande specialistutbildningen för VFH.

Försöksdjurssektionen
Försöksdjurssektionens program kommer att handla dels om stam -
cellsforskning och dels om regenerativ forskning. Deltagarna erhål-
ler ett kursintyg.

POSTERPRESENTATION
En posterutställning med postertour kommer att anordnas innan 
kongressmiddagen på torsdag kväll kl 17.00.

DETALJERAT PROGRAM

förbunds hemsida, www.svf.se, Veterinärkongressen.

KONGRESSMIDDAG
I år har vi återigen glädjen att inbjuda till en kongressmiddag. 
Föranmälan krävs och görs via www.svf.se,Veterinärkongressen.

Tid: Torsdagen den 5 november, kl 19:00 
Plats: Ultunarestaurangen
Pris: 450 kr

KONGRESSAVGIFTER
Medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen  SEK 4 900 (inkl moms)
En dag SEK 3 500 (inkl moms)

Pensionärer/långtidssjukskrivna medlemmar
Hela kongressen  SEK 2 500 (inkl moms)
En dag SEK 1 800 (inkl moms)

Ej medlem i Sveriges Veterinärförbund
Hela kongressen  SEK 7 900 (inkl moms)
En dag SEK 5 900 (inkl moms)

Veterinärstuderande går gratis.

ANMÄLAN OCH BETALNING
till kongress och kongressmiddag sker via förbundets hemsida, 
www.svf.se, Veterinärkongressen.

HITTA TILL ULTUNA OCH PARKERING
Det är fortfarande svårt att få parkering nära utställningslokalerna. 
Via www.svf.se, Veterinärkongressen hittar du länk till kartor över 
Ultuna och p-platser.

FRÅGOR KRING KONGRESSEN
Gå in på förbundets hemsida www.svf.se och klicka på Veterinär-
kongressen.

Sveriges Veterinärförbund 
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
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Fredagen den 6 november

Aulan

09.00
Plenarsession
Veterinäryrket i dag – att
uppfylla förväntningar 
och behålla arbetsglädjen

10.35
KAFFE

11.00–12.15
Plenarsession

13.30 
Smådjurssymposium
Canine and feline endo-
crinology

15.00
KAFFE

15.30–17.00 
Smådjurssymposium

Sal J

13.30
Laboratory animal 
session
Stamcells- och rege-
nerativ forskning

14.30
KAFFE

15.10–16.50
Laboratory animal 
session

Sal O

13.00
Husdjurssymposium I
Kurs om små idisslare:
Geten – den bort-
glömda idisslaren

14.40
KAFFE

15.00–17.00
Husdjurssymposium I

Ultunabibliotekets läsesal

13.00
Husdjurssymposium II
Gris

14.30
KAFFE

15.00–17.00
Husdjurssymposium II

Sal K

13.15
Symposium veterinär
folkhälsa
Vetenskapliga verktyg
för veterinärer: Epidemi-
ology – a crash course

15.00
KAFFE

15.30–16.45
Symposium veterinär
folkhälsa

Stora Hörsalen, Loftet

13.00
Hästsymposium 
Bukens hemligheter

14.30
KAFFE

15.00–16.30
Hästsymposium

Aulan

08.30
Smådjurs -
symposium I
Canine and 
feline endocri-
nology

10.00
KAFFE

10.30
Smådjurs-
symposium I

12.00
LUNCH 
se sal L 

13.30
Smådjurs-
symposium I

15.00
KAFFE

15.30–17.00
Smådjurs-
symposium I

Sal L

08.30
Smådjurs-
symposium II
Forskningsinforma-
tion och aktuell
information från
Smådjurssektionen

10.00
KAFFE

10.30
Smådjurs-
symposium II

12.05
LUNCH – årsmöte 
Små djurssektionen 

13.30
Smådjurs-
symposium II
Advanced session
in endocrinology

15.00
KAFFE

15.30–16.45
Smådjurs-
symposium II

Sal K

08.00
Symposium 
veterinär folkhälsa
Vetenskapliga verktyg 
för veterinärer:
Presentation av 
inskickade abstracts

08.45
Sjukdomsövervakning
och misstankehantering

09.35
KAFFE

10.00
Symposium 
veterinär folkhälsa
Sjukdomsövervakning
och misstankehantering

11.45
LUNCH – årsmöte 
Sek tionen för veterinär
folkhälsa

13.15 
Symposium 
veterinär folkhälsa
It’s a risky business

14.30
KAFFE

15.00–16.45 
Symposium 
veterinär folkhälsa

Sal J

09.00
Laboratory 
Animal Session
Stem cells and rege-
nerative research

10.00
KAFFE

10.30
Laboratory 
Animal Session

11.30
LUNCH – årsmöte 
Försöksdjurssektionen

13.00
Laboratory 
Animal Session

14.00
KAFFE

14.30–16.30
Laboratory 
Animal Session

Stora Hörsalen, 
Loftet

08.30
Hästsymposium
Bukens hemligheter

10.00
KAFFE

10.30
Hästsymposium

12.00
LUNCH

13.00 
Hästsymposium

14.30
KAFFE

15.00 –
Hästsymposium

Sal O

08.30
Husdjurs-
symposium I
Kurs om små idiss-
lare: Diagnostik
och sjukdomar 
hos får

10.00
KAFFE

10.30
Husdjurs-
symposium I

12.00
LUNCH – årsmöte  
Husdjurssektionen 

13.30 
Husdjurs-
symposium I

15.30
KAFFE

15.50–17.00
Husdjurs-
symposium I

Ultunabibliotekets
läsrum

08.30
Husdjurs-
symposium II
Antibiotikaresi-
stens och infek-
tionssjukdomar 
bland våra 
produktionsdjur

10.00
KAFFE

10.30–12.00
Husdjurs-
symposium II

12.00
LUNCH
se sal O 

13.30 
Husdjurs-
symposium II

15.00
KAFFE

15.30–17.00
Husdjurs-
symposium II

PROGRAMÖVERSIKT
Detaljerat program, se följande sidor.

Torsdagen den 5 november
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Program för Veterinärkongressen 2015
Datum: 5–6 november
Plats: Undervisningshuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Arrangör: Sveriges Veterinärförbund/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Torsdagen den 5 november 2015

Aulan
PLENARSESSION

Veterinäryrket i dag – att uppfylla förväntningar och behålla arbetsglädjen

Aulan
SMÅDJURSSYMPOSIUM 

Canine and feline endocrinology

Moderator: Linda Toresson, 
Djursjukhuset Helsingborg

13.30–14.15 Feline hyperthyreoidism – consequences
and diagnosis
Carmel Mooney, University College, Dublin

14.15–15.00 Current strategies for managing
hyperthyreoid cats
Carmel Mooney

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 The amazing pituitary gland
Jeanette Hanson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

16.15–17.00 Pituitary-related disorders
Jeanette Hanson

Sal  J
LABORATORY ANIMAL SESSION

Stamcells- och regenerativ forskning

09.00–09.10 VÄLKOMSTHÄLSNING
Marja Tullberg, ordförande Sveriges Veteri-
närförbund och Torkel Ekman, ordförande
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

09.10–09.20 Presentation av våra huvudsponsorer

Moderator: Susanna Sternberg-Lewerin, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.20–09.50     Aktuella problem som drabbar med-
lemmarna
Fredrike Ritter, ordförande Anställda vete ri-

närers förening och Johanna Habbe, ord -
förande Företagande veterinärers förening

09.50–10.35 Hur man inom prästyrket lär sig att bry
sig om utan att duka under
Gunilla Löf Edberg, Centrum för själavård

10.35–11.00 K A F F E

11.00–11.45 Veterinary communication in practice
Roeland Wessels, St Anna Advies

11.45–12.15 Avslutande paneldiskussion

Moderator: Marianne Jensen Waern, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.30–14.00 Neurobiologins grunder 
Per Mattsson, Institutionen för klinisk 
neurovetenskap, Karolinska Institutet

14.00–14.30 Sjukdomar i nervsystemet som kan
behandlas med transplantation
Per Mattsson 

14.30–15.10 K A F F E

15.10–15.40 Råtta och gris som försöksmodell
Per Mattsson

15.40–16.10 Nya tekniker för behandling av nerv-
skador 
Per Mattsson 

16.10–16.30 Improved welfare in trained mice at
experimental procedures, assessed by
facial expressions of emotion 
Elin Törnquist, Swedish Toxicology 
Sciences Research Center

16.30–16.50 Kanin och gris i studier om regenere-
ring av ben 
Patricia Hedenqvist, 
Sveriges lantbruksuniversitet
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Sal  K
SYMPOSIUM VETERINÄR FOLKHÄLSA 

Vetenskapliga verktyg för veterinärer:
Epidemiology – a crash course

Sal O
HUSDJURSSYMPOSIUM I

Kurs om små idisslare:
Geten – den bortglömda idisslaren

Introduktion: Catrin Vesterlund-Carlson
Statens veterinärmedicinska
anstalt

13.15–15.00 What you need to know about veteri-
nary epidemiology – a crash course
Fernanda Dorea och Jenny Frössling, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.45 What you need to know about veteri-
nary epidemiology – a crash course
Fernanda Dorea och Jenny Frössling

Moderator: Per Wallgren, Statens veterinär-
medicinska anstalt

13.00–13.40 Mitt liv med Brachyspira, eller hur en
smittsam grissjukdom bekämpas
Claes Fellström, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.40–14.05 Öronsår, bogsår och treponema-
infektioner
Frida Karlsson, Gård & Djurhälsan

14.05–14.20 Smittsäkrad gård
Frida Karlsson

14.20–14.30 Abstract: Kan frigående system 
påverka grisars ledhälsa med ökad
förekomst av OCD?
Pernille Engelsen Etterlin, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.25 Användning av oxytocin – effekter och
bieffekter     
Jörgen Lindahl, Distriktsveterinärerna

15.25–16.05 MINAPIG – antibiotikaanvändning och
attityder kring antibiotikaanvändning 
i grisproduktionen i fyra EU-länder
Marie Sjölund, 
Statens veterinärmedicinska anstalt och
Annette Backhans,
Sveriges lantbruksuniversitet

16.05–16.30 Antibiotikaresistens hos ekologiska och
konventionella grisar. Ett EU-projekt.
Julia Österberg, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

16.30–16.40 Abstract: Kullstorlekens effekt på
utslagningsorsak hos suggor som slås
ut efter första kullen
Emma Andersson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

16.40–17.00 Omsorgsprogrammet för gris. 
Vad hände?
Per Wallgren

Ultunabibliotekets
läsesal HUSDJURSSYMPOSIUM II

Gris 

Moderator: Ylva Persson, Statens veterinär-
medicinska anstalt

13.00–13.40 En get är en get och äter som en get
Kalle Hammarberg, leg veterinär och 
Nils Leine, privatpraktiserande veterinär,
Norge

13.40–14.10 ”Friskare geiter” i Norge
Nils Leine

14.10–14.40 Vad har getter för spännande zoo-
noser?
Elina Lahti, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

14.40–15.00 K A F F E

15.00–15.35 Nästan inga läkemedel i Fass – hur gör
man egentligen när man ska behandla
en get?
Bitte Aspenström-Fagerlund, 
Livsmedelsverket

15.35–16.30 Noen vanlige sjukdommer hos geit
Nils Leine och Kalle Hammarberg

16.30–17.00 Nu ska jag kastrera en get – vad bör
jag tänka på?
Lina Lindström, 
Sveriges lantbruksuniver sitet
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Stora Hörsalen, Loftet
HÄSTSYMPOSIUM

Bukens hemligheter

Moderator: Ulrika Lagerquist, 
Brunmåla Hästklinik

13.00–13.45 Diagnostik av misstänkta problem 
i buken hos häst
Anna Kendall, Mälaren Hästklinik

13.45–14.30 How can abdominal ultrasound be of
help?
Gaby van Galen, 
Köpenhamns Universitet, Danmark

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.45 An update on gastric ulceration in 
horses
Gaby van Galen, 
Köpenhamns Universitet, Danmark

15.45–16.30 Laparaskopi för diagnos och terapi
Tamas Tóth, 
Sveriges lantbruksuniversitet

Loftet
POSTERPRESENTATION 

På torsdag eftermiddag efter att övriga programmet har slutat ordnas en postertur före kongress-
 middagen. Från klockan 17.00 serveras dryck och lite tilltugg och posterturen går klockan 17.30.
En tävling där kongressdeltagarna får rösta på bästa poster kommer att ordnas och prisutdelning
sker på kongressmiddagen.

1. Improved welfare in trained mice at experimental
procedures, assessed by facial expressions of 
emotion
Elin Törnquist, 
Swedish Toxicology Sciences Research Center

2. Malformation in brown bears (Ursus arctos)
Erik Ågren, Statens veterinärmedicinska anstalt

3. Vad händer när Staphylococcus aureus infekterar
juverceller
Karin Artursson, Statens veterinärmedicinska anstalt

4. Vad säger öländska mjölkföretagare om salmo-
nellakontrollen?
Estelle Ågren, Statens veterinärmedicinska anstalt

5. Halmanvändning och svansbitning i svenska 
tillväxt- och slaktgrisbesättningar
Torun Wallgren, Sveriges lantbruksuniversitet 

6. Clinical presentation of Trichuris suis in a conven-
 tional herd
Marie Sjölund, Statens veterinärmedicinska anstalt

7. Swedish pig farmers knowledge of antimicrobials
and antimicrobial resistance
Annette Backhans, Sveriges lantbruksuniversitet

8. Description of the milk delivery chain and presence
of Brucella antibodies in Uganda
Kim Rock, Sveriges lantbruksuniversitet

9. Testicle length as an indicator of sperm production
in male alpacas in Sweden
Reneé Båge, Sveriges lantbruksuniversitet

10. Tritrichomonas foetus in six Swedish catteries
Eva Osterman-Lind, Statens veterinärmedicinska anstalt

Torsdagen den 5 november och fredagen den 6 november 2015

Huvudsponsor Huvudsponsor

Sponsor för 
Smådjurssymposium

Sponsor för 
Försöksdjurssymposium

Sponsor för 
Hästsymposium

Sponsor för 
Husdjurssymposium

Sponsor för symposium
Veterinär Folkhälsa

Huvudsponsor
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Fredagen den 6 november 2015

Aulan
SMÅDJURSSYMPOSIUM I
Canine and feline endocrinology

Sal L
SMÅDJURSSYMPOSIUM II

Forskningsinformation och aktuell information från smådjurssektionen

Moderator: Lena Pelander, 
Sveriges lantbruksuniversitet

08.30–09.00 Information från SSAVA

09.00–09.20 Abstract: Lågfälts-magnetresonans-
tomografi och datortomografi 
(multiskiktsröntgen) av hundar som
genomgått operation för degenerativ
lumbosakral stenos
Martin Rapp, Evidensia Specialistdjursjuk-
huset Strömsholm

09.20–09.40 Abstract: Förekomst av diabetes hos
svenska katter försäkrade i Agria
Malin Öhlund, Sveriges lantbruksuniversitet

09.40–10.00 Abstract: Cardiac murmurs in normal
Siberian Husky dogs
Clarence Kvart, Sveriges lantbruksuniversitet

10.00–10.30 K A F F E

10.30–10.50 Abstract: Iphone ECG: A new simple
method to detect hypertrophic cardio-
myopathy (HCM) in cats?
Clarence Kvart 

10.50–11.10 Abstract: Incidence of facet joint 
osteoarthritis in dogs
Johannes Larsson, Jennyhill Djurklinik

11.10–11.30 Abstract: Kliniska parametrar, C-reak-
tivt protein och myokardspecifikt 
troponin-I hos huggormsbitna hundar
Erika Brandeker, Södra Djursjukhuset

11.30–12.00 Information från normgruppen 
Malin Öhlund

12.00–12.05 Prisutdelning för bästa abstract

12.05–13.30 L U N C H
och årsmöte med Smådjurssektionen.
Sektionen bjuder på lunch vid 
föranmälan till 
sekreterare@smadjurssektionen.se

13.30–14.15 What’s new in canine hypoadreno-
corticism?
Jeanette Hanson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

14.15–15.00 Atypical hyperadrenocorticism – does it
really exist?
Carmel Mooney, University College, Dublin
och Jeanette Hanson 

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.00 The non-thyreoidal illness syndrome 
– what does it mean?
Carmel Mooney

16.00–16.45 IGF/GH disorders in humans
Moira Lewitt, 
University of West Scotland, Scotland

Moderator: Linda Toresson, 
Djursjukhuset Helsingborg

08.30–09.15 An update on canine hypothyeroidism
Carmel Mooney, University College, Dublin

09.15–10.00 Primary parathyreoid disorders 
– relevant or not
Carmel Mooney

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.15 The adrenal glands – the basics
Jeanette Hanson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

11.15–12.00 Adrenocortical insufficiency
Jeanette Hanson

12.00–13.30 L U N C H
och årsmöte med Smådjurssektionen 
i sal L. Sektionen bjuder på lunch 
vid föranmälan till 
sekreterare@smadjurssektionen.se

13.30–14.15 Canine endocrine pancreatic diseases
Emma Strage, Sveriges lantbruksuniversitet

14.15–15.00 Feline diabetes mellitus and its relation
to the IGF/GH-axis
Moira Lewitt, University of the West of
Scotland och Emma Strage

15.00–15.30 K A F F E

15.30–16.15 Hyperadrenocorticism – etiology and
pathophysiology
Jeanette Hanson

16.15–17.00 Hyperadrenocorticism – diagnostic and
therapeutic dilemma
Jeanette Hanson  

Advanced session in endocrinology
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Sal  J
LABORATORY ANIMAL SESSION

Stem cells and regenerative research

Sal  K
SYMPOSIUM VETERINÄR FOLKHÄLSA 

Vetenskapliga verktyg för veterinärer:
Presentation av inskickade abstracts

Moderator: Cecilia Wolff, 
Sveriges lantbruksuniversitet

08.00–08.15 Abstract: Serologiska bevis för fortsatt
spridning av peste des petits ruminants
virus i Tanzania
Emeli Torsson, Sveriges lantbruksuniversitet

08.15–08.30 Abstract: Risk factors and household
practices associated with periurban

livestock keeping: A survey among
small-scale farmers in Cambodia
Gunilla Ström, 
Sveriges lantbruksuniversitet

08.30–08.45 Abstract: Farligt äta nyttigt? – Tillväxt
av olika patogener i ätfärdiga sallader.
Karin Söderqvist, 
Sveriges lantbruksuniversitet

08.45–09.15 Sjukdomsövervakningens motiv och
metoder
Fernanda Dorea och Jenny Frössling, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

09.15–09.35 Exempel på dagens övervakning av
djursjukdomar hos nötkreatur
Jonas Carlsson, Växa Sverige

09.35–10.00 K A F F E

10.00 –11.45 Epizootier – utbrott, sammanbrott eller
bara brått? En interaktiv övning där du
uppdaterar dina kunskaper om hur just

du i din yrkesroll hanterar en epizooti-
misstanke.
Projektgrupp från SVA/SLU: Jenny Frössling,
Gunilla Hallgren, Jessica Wirdby, Cecilia 
Hultén, Statens veterinärmedicinska anstalt
och Susanna Sternberg-Lewerin, Sveriges
lantbruksuniversitet

11.45–13.15 L U N C H
och årsmöte med Sektionen för veteri-
när folkhälsa samt presentation av
bästa examensarbete (15 min)

Sjukdomsövervakning och misstankehantering

Moderator: Ivar Vågsholm, 
Sveriges lantbruksuniversitet 

13.15–14.00 Vad är riskanalys?
Kaisa Sörén, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

14.00–14.30 RRA – en snabb värdering av sanno-
likheten för sjukdomsintroduktion
Cecilia Hultén, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.30 EFSA – vad gör den europeiska livs-
medelssäkerhetsmyndigheten? 
Per Bergman, Livsmedelsverket

15.30–16.15 Riskhantering med hjälp av HACCP-
principerna
Klas Svensson, Livsmedelsverket

16.15–16.45 Riskhantering genom regler
Satu Salmela, Livsmedelsverket

It’s a risky business

Moderator: Aina Moe Bäck, 
Göteborgs universitet

09.00–10.00 Stem cell therapy in neurological 
diseases of the dog as a model for
human diseases
Offer Zeira, 
San Michele Veterinary Hospital, Italien

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.30 Hedgehog – a signaling pathway at
the crossroads between development
and cancer 
Stephan Teglund, Karolinska Institutet

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

Moderator: Monika Kozak Ljunggren, 
Linköpings universitet

13.00–14.00 Development of tissue-engineered
materials for corneal transplantation:
From animal models to the clinic and
back
Neil Lagali, Linköpings universitet

14.00–14.30 K A F F E

14.30–16.30 Retinal stem cells and sources of cells
for regeneration and cell replacement
therapy in the retina 
Finn Hallböök, Uppsala universitet
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Sal O
HUSDJURSSYMPOSIUM I

Kurs om små idisslare:
Diagnostik och sjukdomar hos får

Moderator: Lena Stengärde, 
Gård & Djurhälsan

08.30–09.30 Assessment of pain in sheep
Murray Corke, 
Cambridge Veterinary School, England

09.30–10.00 Anaesthesia and analgesia in sheep
Phil Scott, Royal (Dick) School of Veterinary
Studies, Scotland

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.15 Passive transfer of immunity in neo-
natal lambs and the use of colostrum
supplements
Murray Corke

11.15–11.35 Juverinfektion hos tacka utan kliniska
juversymtom – agens och riskfaktorer
Maya Hoffman, 
Stordjursveterinärerna Varberg

11.35–12.00 Kunskap hos svenska veterinärer och
fårägare om klövsjukdomar hos får
Lisa Berg, Distriktsveterinärerna

12.00–13.30 L U N C H
och årsmöte med Husdjurssektionen.
Medlemmarna serveras ärtsoppa med
tillbehör

Moderator: Ulrika König, 
Gård & Djurhälsan 

13.30–14.15 Skin diseases in sheep
Murray Corke

14.15–14.35 Vad hittar vi vid obduktioner av får?
Jenny Lundström, VMD

14.35–15.30 Investigation of nervous diseases in
sheep practice – a clinical approach
Phil Scott

15.30–15.50 K A F F E

15.50–16.20 Respiratory diseases in sheep
Phil Scott

16.20–16.30 Respirationssjukdomar hos svenska får
Lena Stengärde

16.30–17.00 Parasiter och deras resistens bland
svenska får
Katarina Gustafsson, Gård & Djurhälsan

Ultunabibliotekets
läsrum HUSDJURSSYMPOSIUM II

Antibiotikaresistens och infektionssjukdomar 
bland våra produktionsdjur

Moderator: Björn Bengtsson, Statens veteri-
närmedicinska anstalt och Maria
Lindberg, Gård & Djurhälsan

08.30–08.45 Svarm pat 10 år, inledning
Björn Bengtsson och Maria Lindberg

08.45–09.15 Bekämpning av MRSA i Norge
Carl Andreas Grøntvedt, 
Veterinärinstitutet Oslo

09.15–09.30 MRSA hos lantbrukets djur i Sverige
Helle Unnerstad, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

09.30–09.45 ESBL och VRE hos fjäderfä
Oskar Nilsson, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

09.45–10.00 Klok antibiotikaanvändning till får
Katarina Gustafsson, Gård & Djurhälsan

10.00–10.30 K A F F E

10.30–10.45 Klövspaltsinflammation
Helle Unnerstad

10.45–11.00 Varför provta vid misstänkt kolidiarré
hos gris?
Monika Lövstedt, Gård & Djurhälsan

11.00–11.15 Kalvdödlighet
Jenny Lundström, VMD

11.15–11.30 Juverinflammation hos mjölkkor
Ylva Persson, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

11.30–11.45 Hur behandlas head tilt och svartskorv?
Maria Lindberg och Björn Bengtsson

11.45–12.00 Lunginflammation hos kalvar
Virpi Welling, Gård & Djurhälsan

12.00–13.30 L U N C H
och årsmöte med Husdjurssektionen 
i sal O. Sektionens medlemmar serveras
ärtsoppa med tillbehör.

Forts nästa sida
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Ultunabibliotekets
läsrum

HUSDJURSSYMPOSIUM II
Antibiotikaresistens och infektionssjukdomar 

bland våra produktionsdjur

forts

Stora Hörsalen, Loftet
HÄSTSYMPOSIUM

Bukens hemligheter

Moderator: Beate Lundbäck, 
Distriktsveterinärerna

08.30–09.15 Peritonit hos häst – diagnostik och
behandling 
Johan Bröjer, 
Sveriges lantbruksuniversitet

09.15–09.50 Recidiverande kolik inklusive parasit -
skador
Anna Öhman, 
Evidensia Helsingborgs Djursjukhus

09.50–10.00 Information om ny hästpassförordning
Märta North, Jordbruksverket

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.15 Avmagring och tumörsjukdomar
Anna Öhman

11.15–12.00 Peroral och intravenös vätsketerapi 
till hästar med kolik
Johan Bröjer

12.00–13.00 L U N C H

Moderator: Lena Malmgren, 
MSD Animal Health

13.00–13.15 Abstract: A modified oral sugar test 
for evaluation of insulin and glucose
dynamics in horses
Sanna Lindåse, Sveriges lantbruksuniversitet

13.15–13.30 Abstract: Utveckling samt klinisk bety-
delse av ärftlig hovbroskförbening hos
kallblodiga travhästar
Ulf Hedenström, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.30–13.45 Abstract: Stämmer sepsispoäng med
blododlingsresultat hos sjuka föl?
Ingela Johansson, Veterinärkliniken Rättvik

13.45–14.00 Abstract: Viral load in nasal secretion
of equine herpesviruses 2 and 5 in 
actively racing Standardbred trotters: 
Temporal relationship of shedding to
clinical findings and poor performance
Helena Back, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

14.00–14.30 Utfodring och kolik – risker och före-
byggande
Cecilia Mueller, Sveriges lantbruksuniversitet

14.30–15.00 K A F F E

15.00–15.45 När fölet har kolik
Anna Kendall, Mälaren Hästklinik

15.45–16.30 Akut och kronisk diarré
Anna Kendall

16.30 Avslutande frågor och diskussion

Moderator: Catarina Svensson, 
Sveriges lantbruksuniversitet

13.30–13.50 Presentation av årets examensarbete

13.50–14.10 Nya smittskyddsprogrammet – nöt
Sofie Andersson, Växa Sverige

14.10–15.00 Kontrollprogram för nöt i Norge
Olav Österås, TINE Rådgivning, Norge

15.00–15.30 K A F F E

15.30–15.40 Abstract: Efficacy of an internal teat
sealant in a high producing milking
herd in Sweden
Håkan Landin, Växa Sverige

15.40–16.20 Ny kunskap om EHEC i svenska besätt-
ningar
Erik Eriksson, Anna Aspán, 
Statens veterinärmedicinska anstalt och 
Mariann Dahlquist, Jordbruksverket

16.20–16.30 Abstract: Risker vid kalvutfodring med
mjölk från Staphylococcus aureus-
infekterade kor
Karin Artursson, 
Statens veterinärmedicinska anstalt

16.30–17.00 BCV och BSRV i svenska mjölkkobesätt-
ningar: Prevalens och koppling till 
produktion och mortalitet
Håkan Landin 
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Snart är det Veteri-
närkongress och du
är med och förbe -
reder ett jubileum? 

– Ja, SvarmPat (Svensk veterinär anti-
biotikaresistensmonitorering – Patogena
bakterier) fyller tio år och det kommer
vi att uppmärksamma under kongressen.
I Husdjurssektionens program avsätts en
hel förmiddag, fredagen den 6 novem-
ber, till detta. 

Kan du kort beskriva vad SvarmPat är?
– Det är en del av ”stora” Svarm och

ett samarbete mellan dem som jobbar på
fältet, Gård & Djurhälsan, och myndig-
heten, SVA, där vi genomför studier som
leder till ökad kunskap och kloka val av
terapier för lantbrukets djur. Jordbruks-
verket finansierar genom årliga anslag. 

– Samarbetet är mycket lyckosamt på
många sätt och vi ser hela tiden positiva
effekter av det. Gård & Djurhälsans
veterinärer har de praktiska kunskaperna
och samlar in prover, SVA analyserar
och sammanställer resultaten samt
bidrar med expertkunskaper om resi-
stens. SvarmPat handlar också om att
kommunicera ut resultaten till alla
berörda parter. Ett steg i detta är våra
föredrag på kongressen. 

Berätta vad ni kommer att bjuda på.
– Det blir korta presentationer av

olika studier som gjorts på lantbrukets
djur med ett intressant urval av både nya
och gamla ämnen. Exempel på sjukdo-
mar som kommer att belysas är juverin-
flammation hos kor, lunginflammation
hos kalvar och diarré hos grisar. De resi-

stenta bakterierna MRSA och ESBL-
producerande E coli kommer också att
tas upp. 

– Presentationer görs av veterinärer
med specialkunskaper inom sina djur-
slag, t ex Maria Lindberg som arbetar
med gris. Hon har länge jobbat med
antibiotikafrågor och varit med i den
grupp inom Husdjurssektionen som
tagit fram antibiotikapolicyn för nöt 
och gris. 

– Själv kommer jag att prata om
MRSA hos lantbrukets djur i Sverige
och en norsk gäst, Carl-Andreas Grønt-
vedt från Veterinærinsituttet i Oslo,
kommer att berätta om hur man bekäm-
par MRSA hos grisar i Norge. Det blir
intressant, avslutar Helle som hoppas att
få se många nya ansikten bland åhörarna
under jubileumsprogrammet.  ■

Helle Unnerstad Ericsson är aktiv i plane-
ringen av SvarmPats tioårsjubileum under
Veterinärkongressen.

Några minuter med 

Helle Unnerstad Ericsson
TEXT: SUZANNE FREDRIKSSON

FO
TO

: S
VA
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Tel: 018 - 57 24 30/31/34
info@n-vet.se  www.n-vet.se L  Ä  K  E  M  E  D  E  L

För ytterligare information se Fass.se. 
Senaste godkända SPC: 2014-11-13.
Läs bipacksedel före användning

Får

Sårflugor Fästingar
Sugande/ 

bitande löss
Stora fårlusen

Lamm 
fästingar

Spotinor® � � � � �

Kött och mjölkproducerande nöt

Störande flugor Bitande löss Sugande löss

Spotinor® � � �

� Bovicola bovis � Musca species  � Ixodes ricinus

� Solenopotes capillatus � Hydrotaea irritans  � Linognathus ovillus

� Linognathus vituli � Stomoxys calcitrans  � Haematobia irritans

� Haematopinus eurysternus  � Lucilia spp � Bovicola ovi 

- Spotinor® innehåller som aktiv ingrediens Deltametrin , en syntetisk pyretroid. 
 Den tillhör andra generationens pyretroider med förbättrad stabilitet, minskad 
 känslighet för nedbrytning av solljus och biologisk nedbrytning samt med en  
 ökad insekticid verkan.
- Deltamethrin är ett potent nervgift för insekter  
 och ger en ”knock out” effekt.

Förpackningar: 250 ml (doskopp). 1 L och 2,5 L.  
Kräver dospistol Vnr 763287 (apotek/Oriola)

Karenstider
Nötkreatur: Kött och slaktbiprodukter: 17 dagar 
Mjölk: 0 timmar 
Får: Kött och slaktbiprodukter: 35 dagar 
Mjölk: Ej tillåtet för användning till tackor som 
producerar mjölk för human konsumtion.

Deltametrin 10 mg/ml. Spot on lösning till nöt och får

Veterinärer skänker till 
flyktingar
❘❙❚ I takt med att strömmen av flyktingar
från Mellanöstern och norra Afrika till
Europa tilltagit är det flera veterinära 
företag och organisationer som skänkt
pengar till flyktingarna.

Den 11 september meddelade Veteri-
närhuset Södra Berget i Sundsvall att man
skänker 1 000 kr för var och en av sina 
30 anställda till organisationen UNHCR 
för att hjälpa till i flyktingkatastrofen. På
uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med
att skydda människor på flykt undan krig
och förföljelse. Veterinärhuset Södra Ber-
get uppmanade samtidigt sina kolleger i
branschen och företag i Sundsvallsregio-
nen att också ge ett bidrag. 

Veterinärförbundets styrelse, förtroende-
valda och kansli beslutade samma vecka
att genom att köpa vattendunkar via
UNHCR och genom gåvor till andra väl -
görenhetsorganisationer bidra till att hjälpa
flyktingarna. Mer information om hur man
kan hjälpa människor på flykt finns på för-
bundets hemsida www.svf.se. ■

❘ ❙❚ noterat

Ring 0346-82798 eller se mer på
www.veterinarklinikenfalkenberg.se 

Veterinärkliniken Falkenberg

ÄR TILL SALU
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FACKLIGA FRÅGAN

Gemensamt ansvar för fort- och
vidare utbildning

Som anställd vete-
rinär har man rätt
till viss kompe-
tensutveckling

och vidareutbild-
ning på betald

arbetstid. Valet av fortbildningskur-
ser eller annan utbildningsverksam-
het måste dock ske i samverkan
med arbetsgivaren.

FRÅGA
Jag är intresserad av att gå kurser och
vidareutvecklas som veterinär. Jag vill
gärna ägna mig specifikt åt hudproble-
matik. Vad gäller? Får jag gå kurser på
betald arbetstid eller måste detta ske på
min fritid? Kan jag räkna med att min
arbetsgivare betalar kursavgiften?

SVAR
Oavsett om man arbetar inom privat,
statlig eller kommunal sektor så är kom-

petensutveckling mycket angeläget. I
kollektivavtalet för djursjukhus/djurpar-
ker finns en skrivning om att parterna är
överens om att kompetensutveckling är
viktig. Arbetsgivaren och arbetstagaren
har ett gemensamt ansvar för att utbild-
ning sker och man är också överens om
att nödvändig företagsspecifik utbild-
ning normalt bedrivs på betald arbets-
tid. Men att det ska gälla all utbildning
som den enskilde veterinären är intresse-
rad av är inte självklart. Arbetsgivaren
kanske invänder att det på arbetsplatsen
redan finns två hudspecialister och att
den kompetens som saknas är inom
tandvård. I det fallet kan det vara svårt
att hävda att man ska få gå dermatologi-
kurser på betald arbetstid.

Många arbetsplatser har skrivningar i
lokala avtal eller i de individuella anställ-
ningskontrakten att man har rätt till ett
visst antal kursdagar per år där kursav-
gift etc betalas av arbetsgivaren. Vissa
kurser är dyra medan andra är billigare
så det gäller att man är överens om vad

som är viktigt för såväl arbetsplatsen
som för den anställde.

Vi har sett att flera arbetsgivare ställer
krav på att om man får utbildningen 
till specialist betald av arbetsgivaren för -
binder man sig att stanna ett visst antal
år efter godkänd examen. I annat fall får
man betala tillbaka hela eller delar av
avgiften. Detta är något som vi inom
AVF är kritiska till även om vi ännu inte
tagit slutlig ställning för eller emot. Å
ena sidan är det en ekonomisk satsning
av arbetsgivaren som man förstås vill ha
utdelning på. Å andra sidan skulle ett
återbetalningskrav skapa inlåsningseffek-
ter vilket sällan är positivt för vare sig
arbetsgivaren eller den anställde. Proble-
matiken kan illustreras med följande
anekdot. Ekonomichefen till VD: Tänk
om vi utbildar vår personal och så slutar
de. VD till ekonomichefen: Tänk om vi
låter bli och de stannar.    

När det gäller statlig och kommunal
sektor är det samma sak där. Man måste
vara överens med sin arbetsgivare om
vilka kurser som kan anses vara utveck-
lande för såväl arbetsgivaren som den
anställde och vilka ramar för kompe-
tensutveckling som finns.

FREDRIKE RITTER

ordförande, AVF

Arbetsgivaren och arbetstagaren har ett gemensamt ansvar för att utbildning sker och
nödvändig företagsspecifik utbildning bedrivs normalt på arbetstid.

Betala medlemsavgiften till SVF 
via autogiro
Vid autogirobetalning av medlemsavgift 
till veterinärförbundet fylls blanketten 
Autogiroanmälan i. Den finns på SVFs 
hemsida www.svf.se, under Blanketter 
och Rörande SVF. Man kan också kon-
takta SVF-kansliet för att få blanketten
hemskickad med post. När kansliet fått
blanketten i retur kommer avgifterna 
i fortsättningen att dras från medlem-
mens konto varje månad.
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Färre fallande katter
❘❙❚ Varje år får Agria Djurförsäkring in ett
hundratal skadeanmälningar från kattägare
vars katter skadat sig när de ramlat ned
från balkonger. Men efter Jordbruksverkets
reglering har den långsiktiga trenden vänt,
fler djurägare tar ansvar och färre katter
faller till marken från balkonger, rapporte-
rade försäkringsbolaget den 4 september.  

2008 införde Jordbruksverket en före-
skrift om att näta in balkonger som är
högre än fem meter över marken för att
skapa en säkrare hemmiljö för katten. Nu
börjar enligt Agria resultatet synas. Från
fler än 700 fallolyckor 2007 till färre än
500 under 2014 visar siffrorna en tydlig
nedåtgående kurva. Även efter våren och
sommaren 2015 fortsätter trenden nedåt.
Underlaget bygger på Agrias statistik som
räknats om till att gälla hela Sveriges katt-
bestånd, 1 159 000 katter.

– Den positiva trenden visar att allt fler
kattägare tar ansvar för sina djur. Det är
glädjande att se när det går åt rätt håll,

även om det fortfarande finns mer att
göra, säger Patrik Olsson, affärsområdes-
chef Agria Djurförsäkring. ■

❘ ❙❚ noterat

Färre katter än tidigare år faller till marken från balkonger, enligt aktuell försäkringsstatistik. 
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Veterinär Helena Back, Institutionen
för kliniska vetenskaper, SLU och
Avdelning för virologi, immunbiologi
och parasitologi, SVA, försvarade
fredagen den 25 september sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln ”Low
virulent respiratory viruses in race-
horses – Relationship to health and
athletic performance”. Opponent
var professor Lutz Goehring, Faculty
of Veterinary Medicine, Ludwig-
Maximilians University, München,
Tyskland.

Infektioner i luftvägarna är vanliga orsa-
ker till att hästar underpresterar på täv-
ling. I avhandlingen studerades under
ett års tid bland annat prestation, hälsa
och förekomst av olika luftvägsvirus hos
63 svenska travhästar som var i träning
hos fyra professionella tränare. Samman-
lagt togs 663 blod- och nässvabbprover
från dessa hästar. Fokus låg främst på
ekvint herpesvirus typ 2 och 5 (EHV-2
och EHV-5) som tidigare undersökts
mycket sparsamt, samt hästens förkyl-
ningsvirus (rinitvirus). 

Majoriteten av hästarna hade under
långa perioder stabilt höga antikropps-
nivåer mot rinitvirus i sina blodprover,
utan att visa symtom på sjukdom eller
nedsatt prestation. Detta tyder på att
rinitvirus är vanligt hos tävlande trav-
hästar men att antikroppsnivåer som
möjligen skyddar mot sjukdom troligen
kvarstår under längre tid. 

– Vi kan därmed slå hål på myten om
att ett enda blodprov med en hög anti -
kroppsnivå mot rinitvirus betyder att
hästen har en pågående infektion. En
tydlig nivåskillnad i två blodprover med

två till tre veckors mellanrum behövs
innan man kan fundera på att skylla en
dålig prestation på rinitvirus, säger Helena
Back.

EHV-2 och EHV-5 har tidigare hit-
tats hos hästar men man har inte vetat
hur vanliga dessa virus är. Dessutom har
förekomsten av dessa virus kopplats till
både friska och sjuka hästar. Bland pro-
verna från näshålan hos de undersökta
travhästarna visade sig närmare tre fjärde -
delar innehålla typ 5 och omkring en
tredjedel innehålla typ 2. Mängden virus
som utsöndrades vid de olika provtag-
ningstillfällena varierade kraftigt, men
varken mängden eller påvisande av de
två virusen kunde relateras till nedsatt
prestation eller kliniska sjukdomssym-
tom hos någon av hästarna.

– Detta är oerhört viktig information,
eftersom det visar att enbart förekomst
av herpesvirus typ 2 eller 5 inte är till-
räckligt för att kopplas samman med
sjukdom eller nedsatt prestation, säger
Helena Back.

EHV-5 har i sällsynta fall förknippats
med en mycket allvarlig lungsjukdom
hos häst, EMPF (Equine Multinodular
Pulmonary Fibrosis). För att ta reda på
varför detta virus kan finnas hos både
sjuka och friska hästar undersöktes viru-
set på gennivå. Med hjälp av ny avance-
rad teknik kunde olika varianter av her-
pesvirus typ 5 identifieras, vilket inte har
beskrivits tidigare. Denna nya kunskap
är ett stort steg på vägen till att förstå
varför EHV-5 verkar påverka hästar på
så olika sätt.  ■

Lågvirulenta respiratoriska virus
hos travhästar

disputationer

Helena Back har i sin avhandling bland annat visat att en hög antikroppsnivå mot rinitvirus
inte behöver betyda att hästen har en pågående infektion.
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I debatten om extremavel på hun-
dar påpekar debattören att under
den tid avelsarbetet diskuteras föds
nya generationer individer dömda
till ett lidande på grund av sitt ut -
seende. Begreppet ras är inte veten-
skap och veterinärer ska utöva yrket
enligt vetenskap och beprövad erfa-
renhet, menar hon.

I veterinärtidningen nr 6 2015 besvarar
SKK min insändare ”Detta må vi disku-
tera” (SVT 4/15). SKK travesterar min
rubrik: ”Detta må vi inte bara disku -
tera”. Jag ser med stort intresse fram
emot vad ”inte bara” innebär i konkret
handling. 

Särskilda Rasspecifika Domaranvis-
ningar är ett bra initiativ och det har
också, precis som kolleger Hedhammar
och Olson skriver, rönt stor framgång
ute i världen. Olika projekt inom hög-
riskraser är också lovvärda. Men det
räcker inte.

Under den tid avelsarbetet diskuteras
– och detta är en process som tar tid,
precis som SKK ofta påpekar – föds nya
generationer individer dömda till ett
lidande på grund av sitt utseende. Ett
lidande som innebär smärta, andnings-
problem, ständig klåda m m. Samtidigt
som, med hänvisning till pågående
utvärdering, avelsarbetet kan fortsätta
som tidigare. Och jag känner inte till
något utvärderingsarbete som har en
faktisk och i tid förutbestämd gräns. 

SAMMA HÄLSOPROGAM FÖR
ALLA?
Vi får inte glömma att alla så kallade
hälsoprogram har sitt ursprung i en
ökad frekvens problem, t ex leder, and-
ning, klåda. De är ”genetiska fripassage-

rare” som smugit sig in när stamtavlor
stängts och avelsmaterialet blivit snä -
vare. Alla raser borde väl ha samma 
hälsoprogram om målet är god hälsa?
Men så är det inte – utgångspunkten är
olika problem hos olika raser. Tidigare
hette det bekämpningsprogram – inte
hälsoprogram – innebörden blir då
annorlunda. Rasavel är och förblir ett
mänskligt påfund.

Jag citerar vad Jordbruksverket skriver
om veterinärlegitimationen på sin hem-
sida (2015-09-01):

”Som veterinär tillhör du djurhälso-
personalen vilket innebär att allmänhe-
ten vet att du har en specifik kompetens,
du ska utöva yrket enligt vetenskap och
beprövad erfarenhet, du ska följa regler
om journalföring, intygsskrivande, tyst-
nadsplikt och anmälningsplikt, du står
under statlig tillsyn och kan anmälas till
och prövas av Ansvarsnämnden för dju-
rens hälso- och sjukvård. I princip har
du som legitimerad veterinär den for-
mella kompetensen för allt inom djurens
hälso- och sjukvård. Samtidigt gäller att
du bara får utföra sådana arbetsuppgifter
som du också har reell kompetens för.
Alltså bara sådant du faktiskt kan utföra

och behärskar. Du har också själv ansvar
för hur arbetsuppgiften utförs.”

Med detta som grund är det viktigt
att vi veterinärer diskuterar djurhälsa
och djurvälfärd strikt utifrån vetenskap
och beprövad erfarenhet. Och med den
svenska djurskyddslagen som utgångs-
punkt.

OLIKA MÅLBILDER
Vi är många veterinärer som genom 
åren påtalat olika missförhållanden och
dagens stora diskussionsämne är Trubb-
nosupproret, som rönt stor uppmärk-
samhet och fått stort stöd. Hatten av för
alla kolleger som engagerat sig!

Men – jag ser en fara i att såsom legi-
timerad veterinär samarbeta med en
intresseorganisation som SKK utan att
reflektera i frågan. Våra målbilder är inte
desamma. SKK är en intresseorganisa-
tion för hundägare och rasavel – låt vara
att man under senare år säger sig före -
träda alla hundar, hundägare och hund-
älskare i Sverige. 

En veterinär har en legitimation som
innebär ett ansvar enligt tidigare citat
från Jordbruksverkets hemsida.

Här kommer jag osökt in på intygs-

Rasavel är ett mänskligt påfund

➤

replik

REPLIK

Under den tid avelsarbetet diskuteras föds nya
generationer individer dömda till ett lidande
på grund av sitt utseende, påpekar insändaren. 
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skrivning. Ett intyg är en juridisk hand-
ling som ska hålla för en prövning inför
domstol och ett veterinärintyg ska därtill
bygga på vetenskap och beprövad erfa -
renhet. Begreppet ras är inte vetenskap –
det är en kulturyttring. Många av de
uttryck som används inom rasaveln
kommer inte från medicinska termer
utan från antropologin: brakycefal
(exempelvis mopsens skalle) och dolico-
cefal (skallen hos collie) har sitt
ursprung i rasbiologin och myntades av
Anders Retzius. Citat Wikipedia: ”Bra-
kycefal eller brachycephal, av grekiska
brachys, ”kort”, och kefale, ”huvud”,
”kortskalle” eller ”korthuvud”, är en äldre
antropologisk beteckning på människo-
raser eller individer med kortare huvud-
skål.” Begreppen används inte längre på
humansidan men har övertagits av bland
annat hundaveln. Detta kan tyckas vara
oväsentligt hårklyveri, men så är inte fal-
let. Det är nämligen mycket viktigt att
skilja på äpplen och päron, på vetenskap
och kulturyttringar.

RASSPECIFIKA BESIKTNINGSINTYG
Intygsskrivning då? Det har länge talats
om vikten av intyg för urval av avelsdjur.
Veterinärer erbjuder SKK ett samarbete i
frågan. Här måste vi veterinärer fundera
ordentligt. Kan vi använda intyg fram-
tagna av en intresseorganisation i syfte
att välja ut lämpliga avelsdjur? Att en
intresseorganisation, i detta fall SKK,
vill ha olika dokument för sitt avelsarbete

är förståeligt. Det är också förståeligt att
man vill skapa mallar för sådana intyg.
Önskemål har framförts om rasspecifika
valpbesiktningsintyg, med en äkta öns-
kan om att stödja avelsarbetet och de
regler man har gentemot internationella
organisationer, t ex FCI. Ett intyg för-
fattat av SKK har avel av rashundar som
huvudsyfte.

Ett intyg undertecknat av legitimerad
veterinär är ett rättsligt intyg. Som legi-
timerad veterinär undertecknar jag ett
dokument som ska hålla för prövning i
domstol.

Utifrån detta kanske omständliga
resonemang måste ett varningens finger
höjas när veterinärer erbjuder sig att

”hjälpa” en intresseorganisation med
intygsmallar.

Veterinären kan hamna i domstol
eller ansvarsnämnd, eftersom vederbö-
rande har ett legitimationsansvar. Här
finns en poäng som vår juridiska kom-
petens bör fundera över.

VETERINÄREN SKA BESKRIVA ART,
INTE RAS
I veterinärutbildningen finns inte krav
på kunskap om olika rasbegrepp – den
legitimerade veterinärens uppgift är att
avgöra vad som är friskt respektive sjukt.
Konkret vid besiktning av valpar inför
försäljning/försäkring:

Vid intygsskrivning bör förslagsvis

➤
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REPLIK

Många av de uttryck som används inom rasaveln kommer inte från medicinska termer utan från antropologin. Bilden visar undervisning i
hur man antropometriskt, dvs av en persons utseende, kan identifiera brottslingar, ca 1910–1915. Källa: Library of Congress, Washington D C.

Vid intygsskrivning bör SVFs besiktningsintyg användas som mall. En veterinär bör beskriva
djuret ur ett artperspektiv – inte ras, anser insändaren.
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SVFs besiktningsintyg användas som
mall. På intyget uppger veterinären ”ras,
enligt uppgift” (tax, enligt uppgift) samt
beskriver det djur som besiktigas precis
som det ser ut: är benen korta (tax) så
skrivs ”korta ben”, är överkäken extremt
kort (mops) så skrivs ”mycket kort över-
käke”, är huden mycket skrynklig så
skrivs ”mycket skrynklig hud” och lik-
nande. Veterinären beskriver helt enkelt
djuret och uttalar sig om allmäntillstånd
m m. En veterinär bör beskriva djuret ur
ett artperspektiv – inte ras.

Om tveksamhet råder utifrån veteri-
närens intyg kan det lämnas över till
SKK, som då avgör huruvida det är en
acceptabel representant för den angivna
rasen eller inte. Mer komplicerat än så
behöver det inte vara och som sagt –
veterinärens uppgift är inte att bedöma
utifrån olika rasvarianter. Veterinärens
uppgift är att beskriva djuret och bedö-
ma om det är friskt eller sjukt.

När det sedan kommer till försäk-
ringsbolagens förhållande till intyget är
situationen kanske inte lika enkel, men
den frågan bör rimligtvis tas om hand av
SKK och försäkringsbolagen gemen-
samt.

ANSVARET LIGGER PÅ SKKs BORD
Som avslutning vill jag säga att jag defi-
nitivt inte är emot samverkan mellan
olika grupper – tvärtom. Men: ansvaret
för avelsfrågorna och de missförhållan-
den de medför bör utan tvekan i första
hand ligga på SKKs bord. 

Sannolikt delar den legitimerade vete-
rinären och SKK uppfattning om vad
som är god djurvälfärd. Låt oss då, var
och en utifrån sina förutsättningar, själv-
ständigt arbeta med frågan, så att den
avelsintresserade veterinären och SKK
sedan kan mötas i en konstruktiv dis-
kussion. 

Men alla veterinärer är inte avelsin-
tresserade och det ingår inte i vår utbild-
ning. Veterinärutbildningen bygger på
arter, inte raser. Att många veterinärer
sedan har ett intresse för rasavel med
fokus på utseende är ingen nyhet, men
vi måste tydligt skilja på vår professio-
nella roll och privata intressen. 

Det handlar om trovärdighet.

EVA HERTIL

leg veterinär

REPLIK
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ivermectin pasta 18,7mg/g mot rundmaskar och styng- 
flugelarver hos häst. Dosspruta á 7,49g räcker till 700 kg häst
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N-vet erbjuder hästägare 
gratis träckprovsanalys 
vid behov

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

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

Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

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

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

Har ett kort grepp som även passar mindre händer

Räcker till 700kg 
kroppsvikt

3 års 
hållbarhet

Pastan är vit och 
syns vid spill

Fri från 
smaktillsatser
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■ Forekomsten af PPID hos ældre heste 
i Danmark
Förekomsten av PPID hos äldre hästar 
i Danmark
S Nielsen
Dansk VetTidsskr, 2015, 98, 3, 30–34

■ Den geriatriske hest
Den gamla hästen
S Albæk Andersen
Dansk VetTidsskr, 2015, 98, 3, 23–25

■ Bedøvelse af slanger
Sövning av ormar
A K Olsen Alstrup, C Williams, T Wang,
M F Bertelsen
Dansk VetTidsskr, 2015, 98, 4, 24–25

■ Effektiv styring af mykotoksinrisiko
Effektiv styrning av mykotoxinrisk
M Strothmeyer, C Schwab
Dansk VetTidsskr, 2015, 98, 6, 14–15

■ Demodex og andre ektoparasitter hos
danske katte
Demodex och andra ektoparasiter hos 
danska katter
M C Memborg Jensen, L Boysen, 
S M Thamsborg
Dansk VetTidsskr, 2015, 98, 8, 24–28

■ Q-feber i graviditeten og fosterhelbred
Q-feber och fosterhälsa under graviditeten 
S Yde Nielsen, E Eybye Rattenborg
Dansk VetTidsskr, 2015, 98, 9, 28–33

■ Effekten af on-farm råmælkspasteurisering
på coliforme bakterier og kalvens anti-
stofoptagelse i en malkekvægsbesætning
Effekten på koliforma bakterier av råmjölks  -
pastörisering på gården och kalvens anti  -
kroppsupptag i en mjölkkobesättning
A Thade Nørremark
Dansk VetTidsskr, 2015, 98, 10, 34–37

■ Slaktekyllingoppdrett utan bruk av 
koksidiostatika
Slaktkycklingsuppfödning utan användning
av koccidiostatika
M Kaldhusdal
Norsk VetTidsskr, 2015, 127, 2, 76–79

■ Effektiv spredning av hudpatogene sopp
via stallmiljøet
Effektiv spridning av hudpatogena svampar
via stallmiljön
S Gudmundsson, E Christensen
Norsk VetTidsskr, 2015, 127, 3, 135–137

■ Muggsoppforgiftning hos hund
Mögelförgiftning hos hund
I Vogt Engeland, E Reisegg Lium, 
A Bernhoft
Norsk VetTidsskr, 2015, 127, 4, 215–220

■ Sedasjon reduserer laksens systemiske
optak av lusemiddel
Sedering minskar laxens systemiska 
upptag av lusmedel
L A Speilberg, J I Erdal, O K Kaurstad
Norsk VetTidsskr, 2015, 127, 6, 380–385

■ Biomimetik – att efterlikna naturen för
att förebygga sjukdom
P Stenvinkel, J Kindberg, O Fröbert
Läkartidn, 2015, 112, 12, 586–590

■ God samhällsförvaltning viktig i kampen
mot antibiotikaresistens
G Jacobsson, F Carlsson
Läkartidn, 2015, 112, 34–35, 1394–1395

Lån, kopior av artiklar eller littera-
 tur sökning kan beställas från 
SLU-biblioteken www.bib.slu.se 
Frågor angående beställningar av
lån eller kopior tel: 018-67 11 12,
fax: 018-67 28 53 eller e-post: 
lan@bibul.slu.se 
Frågor angående litteratursökning
tel: 018-67 11 03 eller e-post: 
ultunabiblioteket@bibul.slu.se
Lösnummer av Läkartidningen 
kan beställas från Läkartidningens
sekretariat per brev, Läkartidningen,
Box 5610, 114 86 Stockholm, eller
per tel 08-790 33 00.

Adress till Dansk Veterinærtidsskrift:
Peter Bangs vej 30, DK-2000 Frede-
riksberg, Danmark. 

Adress till Norsk Veterinærtidsskrift:
Den Norske Veterinær forening, 
Pb 6781, S:t Olavs Plass, NO-0130
Oslo, Norge.

litteraturtjänst

TIDSSCHEMA

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

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

INFÖR GRANSKNING AV EXAMENSARBETEN 2016

www.svf.
se under Sällskapet/Specialistutbildningar steg 1/Sidoutbildning, skriftligt 
arbete
insänds är i färdigt skick enligt instruktionerna. 

förklaring av ändringar även ska skickas in tillsammans med det revide-

kansli@svf.se. Handledaren ska granska, godkänna och meddela att 

OBS!

Tidsschema och examensarbeten 
för specialistutbildningsprogrammen 2016 och 2017
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IN MEMORIAM

Hans ”Hanski” Oksanen 
in memoriam

Professor Hans ”Hanski” Oksanen föd-
des 1925 i Pälkäne i Finland och avled
den 9 maj 2015 i Tammerfors. Hans liv
präglades av passionen för veterinär -
medicinen parad med ett starkt nordiskt
och internationellt engagemang. I hans
familjehistoria ingår tio veterinärer,
däribland hans far som utbildades i
Hannover och hans bror med examen
från Bern. Själv fick Hanski sin veteri-
närexamen vid Veterinärhögskolan i
Stockholm (KVH) 1951 och han inledde
snart sin vetenskapliga bana genom att
studera muskeldystrofi hos nötkreatur
och svin orsakad av selenbrist. Hanski
var extra assistent vid NVH i Oslo
1958–59 och vid KVH 1961–64 där
han som klinisk lärare mötte många av
dåtidens studenter. Han disputerade
1965 i Helsingfors på avhandlingen

”Studies on nutritional muscular dege-
neration in ruminants”.

Den selenforskning som Hanski
Oksanen och andra kolleger i de nor -
diska länderna bedrivit har lett fram till
förebyggande åtgärder som gjort att
selenbristsjukdomar idag är mycket
ovanliga hos våra husdjur. Hanski ut -
nämndes till professor i internmedicin
vid Veterinärmedicinska högskolan i
Helsingfors 1966 och han var kvar där

till sin pensionering 1990. En stor och
gladlynt personlighet, skandinavist och
en betydande forskare har lämnat oss
efter ett långt och innehållsrikt liv.
Bland svenska kolleger är vi fortfarande
många som minns Hanski med stor
värme.

Arvid Uggla
Göran Jönsson
Jan Luthman

Valet till fullmäktigeledamöter i SVF kommer som tidigare att ske genom 
ett elektroniskt röstningsförfarande under en tvåveckorsperiod direkt efter 
Veterinärkongressen 2015. Av de nominerade kommer de 15 personer som 

Här redovisas de personer som nominerats till årets val.

att göras av fullmäktigemötet vid Fullmäktige 2016. 

Fullmäktigedelegater

Nomineringar från föreningar, sektioner och/eller enskilda medlemmar:

Anna Bäckvall, Umeå

Sandra Draaisma, Umeå

Sari Köttö, Gnesta

Lena Malmgren, Lidingö
Anna-Karin Merin, Harlösa
Lotta Persson, Gotlands Tofta
Linnea Ros, Östra Frölunda
Anestis Simeonidis, Vendelsö

Sara Steen, Strängnäs
Catrin Vesterlund Carlson, Uppsala

Här presenteras de personer som kandiderar till 
höstens val av delegater till SVF-fullmäktige. Man-
datperioden är två år (kalenderår), 2016–2018. Valet 
kommer att genomföras i november genom röst-
ning från veterinärförbundets medlemmar. 

KANDIDATER 
till höstens val i veterinärförbundet

SE HIT!
Sponsorer sökes

Vill du och ditt företag vara med 
och sponsra veterinärstudenternas 

examen i januari 2016 och i samband 
med detta synas på examensdagen?

För mer info kontakta 
sponsoransvarige Victoria Gräsman: 

vigr0002@stud.slu.se

Med vänlig hälsning
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En hunduppfödare anmälde veteri-
nären NN för fel vid utövande av
veterinäryrket i samband med en
valpbesiktning. NN medgav felet
men ansåg att det var oväsentligt
för fallets utgång

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Veterinär NN besiktigade uppfödarens
samtliga valpar den 8 februari. Alla val-
parna gick igenom besiktningen utan
anmärkning. Uppfödaren fick med sig
samtliga besiktningsintyg hem. Hon
sålde inte alla valparna inom en vecka
och gjorde därför en ny besiktning den
17 februari på resterande valpar. Alla
valpar gick även denna gång igenom
utan anmärkning, dock hade en valp
tappat sitt chip och NN satte dit ett
nytt. Efter ytterligare en vecka var det
två valpar kvar ur kullen och uppfödaren
gjorde då en tredje besiktning. Även den
gången gick valparna igenom utan
anmärkning. Uppfödaren reagerade på
att besiktningsintygen redan var klara
när hon kom till veterinären. 

Hon sålde de sista två valparna men
efter en vecka ringde en köpare och sa
att valpen bara hade tre av fyra klor på
ena baktassen. Uppfödaren hade inte
reagerat på att valpen haltade innan den
såldes. Köparen hade varit ute och gått
med den innan köpet och inte sett
någon hälta. Valpen började halta när
köparen tog den på fler promenader.
Köparen vände sig till veterinär som
röntgade tassen och sa att det såg ut som
ett medfött fel och att det var nödvän-
digt med en operation för att hunden

skulle bli bra. Detta är ett fel som NN
borde ha upptäckt vid besiktningen, dvs
om det fanns tre eller fyra klor.

Uppfödaren ringde till veterinär NN
för att diskutera saken och sa att hon
inte ville stå för operationskostnaden på
6 000 kronor när valpen var besiktigad
vid tre tillfällen utan anmärkning. NN
svarade att man kan missa när det är så
många valpar och att uppfödaren ändå
tjänat så mycket på valparna att hon
kunde stå för operationen, att hon fått

ett bra pris av honom och att det var
uppfödarens ansvar att vara seriös säljare.
Uppfödaren ansåg dock att hon köpte
en tjänst av veterinär NN som skulle
intyga att hon var en seriös säljare. NN
hotade då att anmäla uppfödaren till
polis när hon försökte få honom att lösa
situationen.

Uppfödaren fick ingen hjälp eller
något stöd av NN som gav henne ett fel-
aktigt besiktningsintyg och undrar om
det får gå till på det här sättet. Valpen

ansvarsärende

Ansvarsärende

Missade saknad klo vid valp-
besiktning

SVS Hästsektions vinterkurs och årsmöte
5–6 februari 2016 

Göteborg
Radisson Blu Riverside Hotel och Lindholmen Conference Center

”Silly walks” 
– orthopedic or neurological?

Anmälan och kursinformation:
Se kursens hemsida www.vinterkurs.se

Vid förfrågningar angående anmälan, resor och boende:
Annika Höglund, HighGrove AB, +46 (0)703-404 606,  

annika@highgrove.se
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blev senare opererad och uppfödaren
bekostade operationen.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
NN medger att han totalt missade att
den aktuella tikvalpen saknade en klo,
trots att han såg valpen vid tre tillfällen,
den 8, 17 och 26 februari. Djurägarna
kom oanmälda till kliniken medan NN
höll på med andra kunder, han medgav
felet men påpekade att det inte var hans
ansvar att bekosta operation av valpen.
Något yttrande om hur mycket uppfö-
daren tjänat på valpförsäljningen gjorde
NN inte. Eftersom han var störd i sitt
arbete av uppfödarens närvaro bad han
henne lämna kliniken och kan då ha sagt
att han skulle ringa polisen om så inte
skedde.

NN anser att oavsett om han upp-
täckt defekten vid besiktningen eller inte
så skulle valpen behöva opereras och han
förstår inte varför han ska bidra till att
bekosta den operationen.

Vid valpbesiktning öppnar NN
endast en besiktningsblankett i sitt data-
system, vilket utgör hela journalföringen
för dessa besök. Djurägaren ombeds
komma in med all information kring
valparna i förväg så NN kan fylla i all
data och därmed går själva besöket
snabbt eftersom han bara behöver notera
sina fynd.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket anser att veterinären
NN agerat försumligt i sin yrkesutöv-
ning, då han, trots besiktning vid tre
olika tillfällen, inte upptäckt att en
hundvalp saknade en klo på en baktass.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Veterinär NN har besiktigat valpen vid
tre tillfällen utan att upptäcka att den
saknade en klo, något som han rätteli-
gen borde ha gjort vid en korrekt utförd
undersökning. NN måste därför anses
ha varit försumlig vid besiktningen. Den
saknade klon utgör ett fel av sådan art
att det haft stor betydelse för en tilltänkt
köpare och NNs försumlighet har även-
tyrat syftet med besiktningen. Samman-
taget finner ansvarsnämnden att försum-
ligheten varit av så allvarligt slag att han
tilldelades en disciplinpåföljd i form av
en erinran.

JOHAN BECK-FRIIS

Svensk Djursjukvård stöttar upprop mot extremavel
❘❙❚ Djursjukvårdsföretagens branschorganisation Svensk Djursjukvård ställer sig bakom
det upprop mot avel av extremt trubbnosiga hundar som i september närmare 800 vete-
rinärer skrivit under, meddelade organisationen den 24 september. Svensk Djursjukvård
hoppas att beslutet sänder en tydlig signal om att djursjukvården i Sverige står samlad
mot avel och import av
djur födda till ett liv med
sjukdom och lidande.
Ställningstagandet är ett
första steg i en informa-
tionskampanj om extrem -
avelns effekter för djuren
som organisationen
genomför under hösten
2015. 

– Genom våra infor-
mationsinsatser under
hösten kan vi öka all-
mänhetens kunskap om
problemet och därmed
kommer efterfrågan av
den här typen av extrema
utseenden hos hundar
och katter förhoppnings-
vis att minska, säger
Maria Lundvall, veterinär
och branschansvarig på
Svensk Djursjukvård. 

– Det är viktigt att
poängtera att de som
äger trubbnoshundar 
inte medvetet gör något fel. Tvärtom månar dagens djurägare mer än någonsin om sina
djur och deras hälsa. Problemet är att man inte ser sambandet mellan extremt kort nos
och ohälsa, påpekar Maria Lundvall. ■

❘ ❙❚ noterat
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Kvackutrustning och andra veterinärrelaterade prylar mottages tacksamt 
för försäljning till och med den 1/12. Gärna i samband med Veterinär-
kongressen 5–6/11. Välj om du vill skänka din utrustning till VMF eller sälja 
till högstbjudande (mot viss provision). Alla vinster går oavkortat till VMF.

För mer information, kontakta:

       Väl mött!

Veterinärmedicinska föreningen 
bjuder in till traditionsenlig auktion!

: Tisdagen den 1 december, klockan 18:00
: VMF:s kårhus, Ulls väg 6, Uppsala

Branschorganisation Svensk Djursjukvård ställer sig bakom
det upprop mot trubbnosavel som närmare 800 veterinärer
skrivit under. 
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Den patologisk-anatomiska diagnosen är calci-
nosis cutis, sekundär till iatrogen hypergluko-
kortikoidism.

På översiktsbilden av hudbiopsin kan man
notera att epidermis är något förtjockad och
att det är ont om hårfolliklar i dermis. Precis
under epidermis ses stråk av mörkfärgat kolla-
gen, omgivet av en cellulär reaktion (Figur 5,
svart pil). Något djupare i dermis kan man ana
en liten härd av benvävnad (Figur 5, grön pil). 

Närbilden visar att mörkfärgningen av kol-
lagenet beror på att detta är förkalkat (Figur 6,
svart pil). Cellreaktionen runt den förkalkade
bindväven kan här klarare urskiljas som mak-
rofager och långsmala fibroblaster (Figur 6,
gröna pilar).

DISKUSSION
Den histologiska bilden är tämligen typisk för
calcinosis cutis. Detta tillstånd karakteriseras
av degeneration och förkalkning av dermalt
kollagen, vilket stimulerar en slags främmande -
kroppsreaktion där kroppen försöker kapsla in
och avgränsa förkalkningarna genom mobilise-
ring av makrofager och inväxt av unga bind-
vävsceller/fibroblaster. Ibland kan förkalkning-
arna som hos den aktuella patienten förbenas,
vilket leder till formation av benhärdar, osteoma
cutis, i dermis. 

Calcinosis cutis kan ha varierande etiologi,
men hos hund är iatrogen hyperglukokortikoi-
dism till följd av långvarig behandling med
kortisonpreparat den helt dominerande orsa-
ken. Hudförändringen utgör således i detta fall
en ren läkemedelsbiverkan, som signalerar att
en iatrogen Cushing är under uppseglande.
Atrofi av hårfolliklar och talgkörtlar, en annan
indikation på kortisonpåverkan på huden, kan
förekomma samtidigt som calcinosis cutis,
men inte alltid tydligt synlig i de förkalkade
partierna utan mer markant i resterande hud.

Orsaken till att hyperglukokortikoidism
orsakar calcinos i huden är inte i detalj klar-
lagd och mekanismen är komplex. Förkalk-

FIGUR 5. Calcinosis cutis, översiktsbild. Epidermis är förtjockad. I ytliga 
dermis ses stråk av mörkfärgat kollagen, omgivet av en cellulär reaktion
(svart pil). En liten härd benvävnad noteras också (grön pil). HE-färgning,
ca 100 gångers förstoring.

FIGUR 6. Calcinosis cutis, närbild. Det mörkfärgade kollagenet är förkalkat
(svart pil) och omges av fibroblaster och makrofager (gröna pilar). HE-
färgning, ca 400 gångers förstoring.
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ningen vid hyperglukokortikoidism är dock främst av
dystrofisk karaktär, dvs den beror på en ändrad vävnads-
struktur, i detta fall en ändring i hudens kollagenfibrer,
som främjar förkalkning. Vid den andra huvudgruppen av
kalcifikation, kallad metastatisk, uppträder förkalkningar i
kroppens organ och vävnader i stället till följd av att en
hyperkalcemi föreligger.

Hyperglukokortikoidism som följd av långvarig
behandling med kortisonpreparat i vanligen höga doser
innebär inte enbart en potentiell risk för utveckling av cal-
cinosis cutis. Ofta uppträder också en leverpåverkan, med
hepatomegali och klinkemiskt påvisbart förhöjt ALP-
värde. ALP-stegringen motsvaras morfologiskt av en så
kallad steroid hepatos, exemplifierat i detta fall. Typiskt för

steroid hepatos orsakad av kortisonpåverkan är en mar-
kant vakuolär/hydropisk levercellsdegeneration, sekundär
till ökad glykogenupplagring i cytoplasman. Glykogenet
drar till sig vatten, vilket gör att levercellerna sväller och
vakuoliseras.

Calcinosis cutis sekundär till iatrogen hyperglukokorti-
koidism är ofta tämligen karakteristisk makroskopiskt och
bereder därför inga större diagnostiska problem. I tidigt
skede kan förändringarna likna en ytlig pyodermi och i
mer uttalade, långtgående fall där förkalkningen lett till
uttalade ulcerationer kan djupa bakteriella eller mykotiska
infektioner utgöra möjliga kliniska differentialdiagnoser. 

De histopatologiska förändringarna är vid utvecklad
calcinosis cutis mycket karakteristiska och diagnostiska.

Snabba och tillförlitliga provsvar med hjälp av högklassig analysteknik

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

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

• Omfattande testmeny,  
hög analyskapacitet

• Mer än 25 års erfarenhet i branschen

• Snabba svar, öppen telefonservice 
och rimliga priser

• Över 1000 kunder i hela  
Skandinavien

Peter Svensson ny chef för
Distriktsveterinärerna
❘❙❚ Peter Svensson utsågs i början av sep-
tember till divisionsdirektör för Distrikts -
veterinärerna och blir därmed ny chef för
organisationen. Han kommer att tillträda
tjänsten senast den 1 januari 2016. 
Thomas Svensson återgår då till rollen 
som biträdande chef för Distriktsveteri -
närerna.

Peter Svensson kommer närmast från
tjänsten som landsbygdsdirektör vid läns-
styrelsen i Västra Götalands län, som är ett

av de län som har störst djurverksamhet 
i landet. Han har tidigare innehaft flera

olika chefsroller inom Källbergs Industri AB,
som är Nordens största producent av ägg-
baserade ingredienser. Peter Svensson har
också varit koncerninköpschef för Danaeg
Amba som är en koncern för äggprodu-
 center i Danmark och Sverige.

– Jag är glad över att Peter tackat ja 
till det här jobbet och ser att han kommer
att kunna tillföra mycket, både till Distrikts-
veterinärerna och till Jordbruks verket som
helhet. Distriktsveterinärerna är en viktig
och välskött verksamhet inom Jordbruks-
verket, men jag tror samtidigt att det är
bra att kunna tillföra nya impulser för 
den fortsatta utvecklingen, säger Jord-
bruksverkets generaldirektör Leif Denne-
berg i tidningen DV-magasinet den 8 
september. ■

❘ ❙❚ noterat
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Peter Svensson blir ny chef för Distrikts-
veterinärerna vid årsskiftet. 
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Torra fötter är gladare fötter

boka skovisning på www.jobi.se 

JOBI Vattentäta Walkingskor

895:-
 

Dunlop Purofort S5

1 061:- 
Grubs Gummiboots

949:-
 

Bluetongue hittad i Frankrike
❘❙❚ EUs generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor har
informerat om att Bluetonguevirus serotyp 8 (BTV-8) bekräftats
hos nöt och får i regionen Allier i centrala Frankrike, rapporterade 
tidningen Land Lantbruk den 22 september. Det första djur man
upptäckte viruset hos var ett får som insjuknade i augusti med
feber, andningssvårigheter och ansiktssvullnad.

Bluetongue dök upp i Nordeuropa första gången 2006 och
spred sig snabbt över kontinenten med allvarliga ekonomiska kon-
sekvenser som följd. Under 2008 nådde sjukdomen Sverige, men
bekämpades med hjälp av en omfattande vaccinationskampanj.
Sverige förklarades åter fritt i slutet av 2010. Det senaste fallet 
av BTV-8 inom EU rapporterades 2011.

I det nu aktuella utbrottet har franska myndigheter vidtagit
åtgärder i enlighet med EUs regelverk för att begränsa smitt -
spridningen. Skydds- och övervakningszoner har etablerats och
ytterligare 17 infekterade besättningar har identifierats som ett
resultat av ökade övervakningsinsatser. En omfattande vaccina-

tionskam panj planeras. I det utbrott som drabbade Sverige 2008
var det troligen svidknott som var smittkällan. Om smittan kan
spridas till Sverige den här gången beror på såväl utbrottets 
fortsatta utveckling som väderleken. SVA bedömer dock inte 
en smitt spridning till Sverige som sannolik. ■

❘ ❙❚ noterat
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Bluetonguevirus serotyp 8 har åter konstaterats i Frankrike. Smittan
sprids främst via vektorer i form av svidknott (Culicoides imicola).
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➤

SVENSKA

WEBBKURSER

DISA – DJUROMSORG VID SLAKT OCH ANNAN

AVLIVNING

DJURSKYDDSBEDÖMNING GRIS

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

v 42
13/10 -15 SAMT 17/11, 15/12 OCH 13/1.
VETERINÄR PRODUKTIONSRÅDGIVNING I MJÖLK-
PRODUKTION – HÄLSOPAKET MJÖLK STEG I–III
2015, HELA LANDET. 
Arr: Växa Sverige Djurhälsa. 
Info: http://www.vxa.se/
Radgivning-service/Djurhalsa. 
Anmälan: anna.ohlson@vxa.se

13/10 -15. KURS MED HUD OCH HÅR

– GRUNDLÄGGANDE DERMATOLOGI, Kalmar.
Arr: Dr Baddaky, Swevet. 
Info/anmälan: ida.valentin@swevet.se,
0708-25 38 98 eller 
http://shop.swevet.se/sv/
aktuella-kurser.html

14/10 -15. SEMINARIUM OM OMHÄNDER-
TAGANDE OCH HANTERING AV LANTBRUKETS

DJUR, SLU, Uppsala. 
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

14/10 -15. KURS MED HUD OCH HÅR

– GRUNDLÄGGANDE DERMATOLOGI, Örebro.
Arr: Dr Baddaky, Swevet. 
Info/anmälan: ida.valentin@swevet.se,
0708-25 38 98 eller 
http://shop.swevet.se/sv/
aktuella-kurser.html

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

15/10 -15. KURS MED HUD OCH HÅR

– GRUNDLÄGGANDE DERMATOLOGI, 
Sundsvall. 
Arr: Dr Baddaky, Swevet. 
Info/anmälan: ida.valentin@swevet.se,
0708-25 38 98 eller 
http://shop.swevet.se/sv/
aktuella-kurser.html

15–16/10 -15. DJURMÖTET – NÖJD KATT &
HUND VID VETERINÄRBESÖKET, Göteborg.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

17/10 -15. KURS KANIN, MARSVIN OCH

GNAGARE DEL 1, Halmstad. 
Arr: Swevet i samarbete med UDS.
Info: ida.valentin@swevet.se, 
0708-25 38 98.

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

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

21/10 -15. NY SOM CHEF, Norrköping.
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/ 

21/10 -15. ATT DRIVA FÖRETAG,
Norrköping. Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/ 

22/10 -15. PRAKTISK UTBILDNING I PALPA-
TIONSTEKNIK, Göteborg. 
Arr: Orion Pharma Animal Health.
Info: www.orionvet.se

22–23/10 -15. ULTRALJUD GRUNDLÄGGANDE

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

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

v 44
28/10 -15. KURS SMITTSÄKRAD BESÄTTNING

– NÖT, via lync-uppkoppling 
+ 24–25/11 -15 i Nässjö. 
Arr: Växa Sverige. 
Info: Sofie Andersson, 010-471 06 12,
sofie.andersson@vxa.se och 
Louise Winblad von Walter, 
010-471 06 68, 
louise.winbladvonwalter@vxa.se

29–30/10 -15. PERIANESTETISK HANDLÄGG-
NING AV HUND OCH KATT MED ASA III–V,

KONGRESSER & KURSER

Vi söker

i forskningsämnet veterinärmedicinsk
vetenskap.

Sista ansökningsdag: 19 oktober 2015
Fullständig annons: www.slu.se/lediga-jobb

Institutionen för kliniska vetenskaper

Forskarstudent

SVT 12 -15fi:Layout 1  15-10-04  08.34  Sida 61



62 N U M M E R  12 • 2015 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

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

v 45
5/11 -15. NY SOM CHEF, Gävle. 
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/ 

5/11 -15. ATT DRIVA FÖRETAG, Gävle. 
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/

5–6/11 -15. VETERINÄRKONGRESSEN, 
Uppsala. 
Arr: SVS och SVF. 
Info: Simone Häusler, SVF, 
08-545 558 24,
simone@hausler@svf.se, www.svf.se

7/11 -15. ULTRALJUDSKURS FÖR FÅR- OCH

NÖTPRAKTISERANDE VETERINÄRER, SLU,
Uppsala. 

Arr: HUS (Husdjurssektionen, SVS).
Info: Ulrika König, 0730 683502, 
ulrika.konig@gardochdjurhalsan.se

v 46
12–13/11 -15. GRUNDLÄGGANDE TEKNISK

& PRAKTISK HANTERING AV DT, Göteborg.
Arr: VeTA-bolaget. 
Info: www.vetabolaget.se

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

NY 14/11 -15. KANIN, MARSVIN OCH GNAGARE,
DEL 2, Uppsala. Arr: UDS, Swevet.
OBS: Du behöver inte ha deltagit i del
1 för att gå del 2. 
Info: ida.valentin@swevet.se, 
telefon 0708 - 25 38 98,
www.shop.swevet.se/sv/
aktuella-kurser.html 

v 47
19/11 -15. NY SOM CHEF, Malmö. 

Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/ 

19/11 -15. ATT DRIVA FÖRETAG, Malmö.
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/ 

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

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

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

v 48
NY 26/11 -15. DIAGNOSTIK-TOUR 2015 
– LABORATORIEDIAGNOSTIK PÅ HÄST,
Stockholm. Arr: Triolab AB, Laboklin.
Info: www.triolab.se

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

27/11 -15. NY SOM CHEF, Stockholm. 
Arr: Saco. 
Info: www.saco.se/nyheter--debatt/
kalender/ 

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

28–29/11 -15. MEDICINSK LASER – HÄST &
HUND, Stockholm. 
Arr: Svenska laseragenturen. 
Info: www.svenskalaseragenturen.se,
info@svenskalaseragenturen.se, 
08-33 86 00

➤

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

BLI FRAMTIDENS
VETERINÄR.
Evidensia växer i Stockholm. I vår utökar Södra Djursjukhuset i  
Kungens kurva med större poliklinik, egen kattklinik, ny specialist-
mottagning och större bildavdelning med CT. Men redan nu  
välkomnar vi patienter till vår nya operations- och tandavdelning!

Därför söker vi veterinärer till vårt  
tand- och jourteam. Vid frågor, ring  
Jenny Mitman, tel 08-505 288 10 eller  
läs på evidensia.se/jobba-hos-oss.  
Välkommen!
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v 49

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

3/12 -15. SEMINARIUM OM KONTROLLOBJEKT

FÖRSÖKSDJUR – REGELVERK, SLU, Uppsala.
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

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

v 50

10–12/12 -15. TANDREGLERING, Halmstad.
Arr: Accesia Academy. 
Info: www.accesia.se

2016, v 4

29–31/1 -16. 4TH NORDIC SMALL ANIMAL

VETERINARY CONFERENCE, THEME: THE RENAL

PATIENT, Göteborg. 
Arr: Blå Stjärnan Akademin. 
Info: www.blastjarnanakademin.se 

INTERNATIONELLA

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

v 42

14–16/10 -15. EUROPEAN BUIATRICS FORUM

(EBF) 2015, Rom, Italien. 
Info: www.buiaricsforum.com 

14–18/10 -15. CONTINUING EDUCATION

AND LEISURE: CORDOBALLINA 2015, 

Córdoba, Spanien. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com

15–17/10 -15. THE SOUTHERN EUROPEAN

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

v 45

NY 5–7/11 -15. INTERNATIONAL LASER

MEDICINE CONFERENCE, Florens, Italien.
Info: www.laserflorence.eu

v 46

10–13/11 -15. JUNIORKURS 2015 – VETERINÄR

MED GRISPRAKTIK, Viborg, Danmark. 
Arr: Boehringer Ingelheim. 
Info: Malin Westring, 
tel 0701-45 60 37,
malin.westring@boehringer-
ingelheim.com 

13–14/11 -15. HEAD CONDITIONS OF THE

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

14/11 -15. VETERINARY STEM CELL THERAPIES

A STEP UP TOWARDS HUMAN APPLICATIONS,
Maastricht, Nederländerna. 
Info: www.fat-stem.com, 
info@fat-stem.com

14–15/11 -15. SURFACES 2015 FOR BETTER

PERFORMANCE AND HEALTHIER SPORT- AND

RACEHORSES, Bonn, Tyskland. 
Arr: Arbeitsgruppe Pferd. 
Info: www.agpferd.com

v 47

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

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

Vi behöver förstärka vår veterinärgrupp med ytterligare en veterinär. Tjänsten är 
heltid och tillsätts under hösten enligt överenskommelse. Arbetet är i huvud sak på 

jourverksamhet på kvällar och helger med beredskap på nätterna. Vi kan erbjuda 

är Andrew Blockley.

smådjursavdelning, att. Kristina Widmark, Björkgatan 19, 311 68 Slöinge eller till 
kristina.widmark@hallandsdjursjukhus.se.

Veterinär söks 
till Hallands Djursjukhus smådjursavdelning

Hallands Djursjukhus ägs, utvecklas och drivs av veterinärer. Vi försöker hela tiden att utveckla 
vårt företag så att djuren får den bästa vården och djurägarna den bästa servicen. En viktig del 
i att ge en bra vård är att medarbetarna har en bra arbetsmiljö varför vi hela tiden söker nya 
lösningar till effektiva arbetssätt där stress minimeras. Beslutsvägarna i vår organisation är korta 
varför varje medarbetare kan påverka sin arbetssituation och utveckling. 
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Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk

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

v 49
2–4/12 -15. THE ANNUAL FINNISH VETERINARY

CONGRESS, Helsingfors, Finland. 
Arr: The finnish veterinary association.
Info: www.elainlaakaripaivat.fi 

NY 3–5/12 -15. ANIMAL RESCUE AND

TRAUMA CARE CONGRESS, Prag, Tjeckien.
Arr: BARTA. 
Info: http://bartacic.org/barta_prague_
conference_2015.php

4–5/12 -15. MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND

FOR EQUINE PRACTITIONERS, 
Bjerke Dyrehospital, Oslo, Norge. 
Arr: VetPD. 

Info: www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=158

v 50
11–12/12 -15. ORTHOPAEDIC AND RESPIRATORY

POOR PERFORMANCE & REHABILITATION OF THE

SPORTS HORSE, Nørlund Hestehospital,
Århus, Danmark.
Arr: VetPD. Info: www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=143

2016, v 9
2–6/3 -16. BASIC COURSE IN VETERINARY ACU-
PUNCTURE, SESSION III, Ålborg, Danmark.
Arr: Nordisk veterinær akupunktur 
selskab. 
Info: www.novas.dk, Kim Samuelsen,
mr.kim@mail.dk

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

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

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

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

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

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

v 25
NY 23/6 -16. UFAW ANIMAL WELFARE

CONFERENCE, York, Storbritannien. 
Info: Dr Stephen Wickens,
wickens@ufaw.org.uk, 
telefon +44 (0) 1582 831818,
www.ufaw.org.uk

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

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

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 07 
TORKEL EKMAN 070-375 99 42
LOTTA HOFVERBERG 073-151 22 50
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
LOTTA MÖLLER 073-964 20 78
LARS-ERIK STABERG 070-438 98 78

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Sekreterare
UNDER TILLSÄTTNING

Kassör
SHWAN KAREEN 070-798 68 68

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

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 0707-96 94 74

Sekreterare
SOFIA MÜLLER 070-992 48 95

Kassör
MAJA-LISA SABEL 070-591 71 50

Ledamöter
CHRISTINA SVEDBERG 073-600 22 21

LINNEA SÖDERBERG 070-378 40 48

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

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande
TORKEL EKMAN

Vice ordförande
SUSANNA STERNBERG LEWERIN

ERIKA CHENAIS

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

KARIN SANDSTEDT

ULRIKA WINDAHL

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande
KARIN SANDSTEDT

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
ANNA OHLSON

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
ANETTE GRAF EDLING

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ERIKA CHENAIS

Sekreterare
CATRIN VESTERLUND-CARLSON

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
ULRIKA WINDAHL

Sekreterare 
ANNA LINDGREN
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KÅSERI

Sällsamheter i Kvikkjokk

EN DEL AV EN VIKARIESOMMAR till-
bringade jag i Jokkmokk. Jag kom
upp till platsen veckan före midsom-
mar, beredskapslistan studerades och
jag såg att Jokkmokk var ledigt över
midsommarhelgen.

Snabbt som ögat ringde jag till
turiststationen i Kvikkjokk och
beställde logi. Efter midsommarafto-
nens sjukbesök stuvades familjen in i
bilen och färden gick västerut de tolv
milen till sjön Saggats västra ände.
När vi skymtade ortens bruna kapell
där det låg på den övre delen av en
äng som sluttade ner mot Saggat, såg
jag en folksamling runt en liggande
ko. Något hade tydligen hänt. 

En äldre utarbetad kollega sa till
mig en gång att ”en veterinär är i
tjänst så fort han övergår från sömn
till vaket tillstånd” så här gällde det
att gripa in. Därför sällade jag mig
till åskådarskaran som begrundade
den liggande SRB-kon. En man för-
sökte utan framgång få den att resa
sig. 

Jag presenterade mig som vete -
rinären i Jokkmokk och frågade
honom vad som hänt. Han förkla -
rade att det hade varit kosläpp ett par
timmar tidigare och kon hade gjort
några ystra språng varefter den lade sig. Och nu låg den här.
Han hade hört på telefonsvararen att Jokkmokksveterinären
var ledig och Arvidsjaursveterinären var på uppdrag och var
anträffbar först mot eftermiddagen. Nödslakten i Gällivare
var 20 mil bort, och förresten, vilken nödslaktare vill åka 20
mil enkel väg för att slakta en midsommarafton?

”Jag har ringt till veterinären i Jokkmokk, och nu står du
mitt framför mig. Du måste vara himlasänd.” 

Jag undersökte det liggande djuret. Trots ringa erfarenhet
kunde jag konstatera en fraktur på ett lårben eller någon
annan skelettdel. Vinterhöet till korna bestod till stor del av
kruståtel eller jägeln som den kallas lokalt. Den var föga upp-
skattad vare sig av bonde eller ko. En lång stallperiod med
ensidig utfodring hade nu tagit sin tribut. Endast en liten torr
fjällko hade klarat en sådan miljö.

Nu var det slakt som gällde och allt fick skötas lokalt. Solen
sken och det var 20 grader varmt dygnet runt. Slakt, styck-
ning, paketering och frysning måste ske i ett svep. Byns lediga
fryskapacitet engagerades. Kons två andra kamrater stod i ett

hörn av hagen och begrundade tillställningen. Att gräset växte
så det knakade och att de hade en tillspillogiven kompis tror
jag inte de reflekterade över.

Vi andra hade spontandans runt en improviserad majstång.
En något tröttkörd bondefamilj hade nu anslutit sig. Vid en
eld samlades alla runt en morikka. På den stektes souvas och
andra läckerheter. Allt serverades på en lokalproducerad råg-
kaka. Anrättningen sköljdes ner med en eller annan pilsner.
Midsommarnatten var ljus och varm. Vi var alla glada och
förväntansfulla som man brukar vara en sådan natt. Så små-
ningom somnade vi till bruset från Kamajokk som hördes
genom myggfönstret i rummet när den störtade över några
klippor innan den förenade sig med Saggat.

På midsommardagen fick vi låna en båt. Med den rodde vi
i Tarraälvens meanderslingor. Fåglar flög kors och tvärs med
näbbarna fulla med mat till sina ungar.

En fin dag på Tarraätno, myggens paradis på jorden.

BJÖRN WENNMAN
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13 3 NOV 13 OKT 6 OKT

14 24 NOV 3 NOV 27 OKT

15 15 DEC 24 NOV 17 NOV

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

Medlemmar i veterinärförbundet har 450 kronor 
i rabatt.
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FAC K P R E S S U P P L AG A 2014
– 3 400 E X

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

Efter genomgången specialistutbildning steg II enligt SJVFS 2009:83 har Jordbruks-
verket utfärdat specialistkompetens i bilddiagnostik för Jessica Ingman och Lisa Friling
samt i internmedicin för Lena Pelander.

Födelsedagar i november
2015

FRANK KASÅ, Alingsås, 70 år den 1/11
SOLVEIG TJÄDER, Västerås, 60 år 
den 2/11
SVEN REILAND, Stallarholmen, 80 år 
den 3/11
STAFFAN WADSTRÖM, Skivarp, 70 år 
den 4/11
CHRISSIE MARMBRANDT, Enköping, 50 år
den 5/11
BERTIL JÄRPLID, Uppsala, 85 år 
den 8/11
BERIT FUNKQUIST, Uppsala, 85 år 
den 11/11
HÅKAN SCHALIN, Lycksele, 70 år 
den 11/11
MAGNUS LINDQVIST, Borensberg, 60 år
den 15/11
THERESE LINDQVIST, Umeå, 60 år 
den 19/11

THOMAS SVENSSON, Forsheda, 60 år 
den 23/11
LASZLO LAK, Örebro, 60 år den 25/11
KRISTIAN KÖNIGSSON, Stjärnhov, 50 år
den 27/11
ANDREW TOWNSEND, Linköping, 50 år
den 27/11
JONAS FRÖJD, Lerberget, 50 år den
29/11
KATINKA ODHELIUS, Strömsholm, 50 år
den 29/11
ANDERS GÅNHEIM, Tomelilla, 60 år 
den 30/11

Avlidna

Leg veterinär  TORSTEN OLSSON avled den
7 juni 2015. Han föddes i Karlshamn
1931, tog studenten där 1951 och vete-
rinärlegitimation 1958. Han började
arbeta som assistentveterinär vid Kris -
tianstad läns hushållningssällskap 1961.
Mellan 1970 och 1996 var han anställd
som veterinär vid Djurhälsovården 
Skanek Ängelholm. Han pensionerades
1996 och blev då verksam som privat-
praktiserande veterinär.

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

PERSONNOTISER

VI BEHÖVER BLI FLER!  Sannegårdens Djurklinik söker nu ytterligare en 

erfaren veterinär på deltid cirka 75%. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.

Du bör ha minst ett par års erfarenhet av smådjurssjukvård (gärna specialistkompetens), 
vara van att arbeta självständigt samt behärska de på kliniken förekommande kirurgiska 
ingreppen. Kliniken är öppen på vardagar med kvällsmottagning en kväll i veckan.
Välkommen med din ansökan till: anna@sannegardensdjurklinik.se. Har du frågor om 
tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Einarsson (klinikchef) telefon 0709-496133.

Östra Eriksbergsgatan 12, 417 63 Göteborg Telefon 031-22 50 52

Sannegårdens Djurklinik finns sedan sommaren 2006 på Norra Älvstranden i Göteborg. I ljusa och ändamålsenliga 
lokaler arbetar idag två veterinärer och tre djursjukvårdare. Kliniken är välutrustad med bland annat röntgen, 
tandröntgen, ultraljud samt operationsavdelning med fullständig narkosutrustning.
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Posttidning A 
Retur, Box 12709 • 112 94 Stockholm

Förenkla med  
förfyllda sprutor

Equilis® Prequenza, injektionsvätska, suspension, för häst, i.m. injektion. För aktiv 

immunisering av hästar mot hästinfluensa. Equilis® Prequenza Te, injektionsvätska, 

suspension, för häst, i.m. injektion. För aktiv immunisering av hästar mot hästin-

fluensa och tetanus. Senaste översyn av produktresuméer: 2013-04-10.

Receptbelagda läkemedel. För mer info: www.fass.se.

från det ledande vaccinföretaget

Intervet AB 

Box 6195

102 33 Stockholm

www.msd-animal-health.se
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Tänk på flockimmuniteten!  
Vaccinera alla hästar i god tid 

innan influensan kommer.
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