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TERIGEN FÅR JAG SKRIVA LEDAREN i den fantastiska, skira,

spirande och så välkomna våren. Nu vet jag att det finns de som ser
saken på ett annat vis. Pollenallergiker har inte samma odelade lycka
kring våren. Så är det ju med allting, man ser enklast det som ligger närmast
sin egen vardag, sina problem och sina uppfattningar.
Just nu är det väldigt tydligt med förslaget till nya föreskrifter i D8, som i
korthet innebär att icke legitimerad personal ska kunna ge vissa mediciner
och på ett utökat sätt jämfört med idag. Det är möjligheten för icke legitimerad personal att få söva djur som väckt mest känslor. Att djursjukskötarna
reagerar starkt är inte så konstigt, deras arbetsområden påverkas direkt.
Många av mina företagande kolleger har svårt att få tag i legitimerade djursjukskötare men behöver assistans vid operationer. Arbetet för dessa veterinärer skulle effektiviseras och underlättas om man t ex kunde få hjälp med att
ge själva medicinen, vilket man faktiskt inte kan idag. För oss på mindre kliniker ser vi myntet från den sidan. Att kunna fortsätta jobba, kanske låta sitt
företag växa och ha möjligheter att driva en enklare men kompetent kirurgi
med personal vi redan har eller kan få tag i.
Klinikveterinärer på större djursjukhus ser myntet från en annan sida. Att
kompetensgraden ska sjunka och skräckscenariot – att man som nyutexaminerad eller operationsovan veterinär ska stå ensam med en svårt sjuk patient
och vara ansvarig både för en operation man inte kan utantill och sövningen
utförd av en icke legitimerad, inte grundligt anestesiutbildad djurvårdare.
Ytterlighet och arbetsmiljöproblem, visst, men kanske reell verklighet för
några?
Vem har rätt? Vem ska skrika högst? I detta fall har remissvaret från förbundet vägt in alla framförda aspekter på ett kollegialt sätt.
Ett annat tillfälle där enskilda medlemmar i förbundet hamnar på varsin
sida är konflikter där en medlem har en annan medlem anställd. Det finns
många viktiga saker att tänka på i en anställningssituation. Om något sedan
händer kan smällen bli hård för den som är arbetsgivare och har missat något.
Självklart ska en anställd få stöd från förbundet i en konflikt, men situationen blir knepig när det är en medlem som är arbetsgivare och får sitt eget förbund emot sig.
Denna fråga har vi berört under processen med den nya organisationen.
Veterinärförbundet är inte och ska inte vara en arbetsgivarorganisation, men
i de förhållandevis få fall när det är en medlem som är motpart måste förbundet på ett bra sätt hjälpa båda medlemmarna. Exakt hur lösningen ser ut
är inte klart i skrivande stund. Det viktiga är att alla ska känna sig hemma i
förbundet och att förbundet företräder ”mina” behov. Men även
mina kollegers behov. Då blir veterinärförbundet det naturliga
valet för alla veterinärer.
Med hopp om en underbar vår och sommar.
Glöm inte bort att njuta av dem.

JOHANNA HABBE
ordförande FVF
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Därför hölls ett
fullmäktigemöte
utan beslutsrätt

Kajsa Gustavsson, Ulrika Lind, Sonia Lopes
och Torsten Jakobsson hade bråttom till mötet
medan Fredrike Ritter och Johan Beck-Friis
höll hastighetsbegränsningen.
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Fredagen den 31 mars höll styrelsen
för Sveriges Veterinärförbund ett
snabbinkallat informationsmöte för
förbundets fullmäktigedelegater.
Datumet var inte valt av en slump, det
gällde att förekomma de insändare i
veterinärtidningen där styrelsen kritiseras i hårda ordalag och som skulle
nå ut till medlemmarna ett par dagar
senare.
TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

ETT 20-TAL fullmäktigeledamöter hade hörsammat kallelsen som åtföljdes av en två sidor
lång motivering till att hålla mötet. Där kunde
man bland annat läsa att ”vi strävar efter transparens i vår organisation”. Denna strävan
sträckte sig dock inte längre än till att Svensk
Veterinärtidnings journalist först nekades att
närvara.
Representanter för Anställda Veterinärers
Förening, AVF, Företagande Veterinärers Förening, FVF, Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, SVS och Akademikerföreningen på förbundskansliet fanns också med. Några enskilda
medlemmar som hade hört talas om informationsmötet deltog av eget intresse, t ex den tidigare förbundsordföranden Torsten Jakobsson.
SVFs ordförande Marja Tullberg inledde
mötet med den fråga som samtliga närvarande
redan funderat på, ”varför är vi här?”, och drog
bakgrunden till varför man kallat till ett informationsmöte. Det handlade bland annat om
den ryktesspridning som enligt styrelsen florerat och om en del obekväma men nödvändiga
beslut. Vad som avsågs med ryktesspridning
förblev oklart. De obekväma besluten var desto
klarare, de varsel som lämnats till förbundskansliet.
– Vad är det för rykten du pratar om? frågade
Åsa Bergström, men svaret uteblev. Istället förklarade Marja att ”det blir många reaktioner i
en förändringsprocess”.
EN UTFÖRLIG BESKRIVNING av bakgrunden
till denna förändringsprocess finns att läsa i styrelsens replik till insändarskribenterna i SVT
4/17. Där beskriver Marja Tullberg bland annat
nödvändigheten att anpassa organisationen för
att uppfylla Skattemyndighetens krav och att
förenkla den interna ekonomihanteringen.
Denna del av förändringsprocessen har enligt
förbundsordföranden krävt att man anlitat perSVENSK VETERINÄRTIDNING

soner med specialkompetens inom t ex skattejuridik.
Utöver översynen av ekonomihanteringen
arbetar styrelsen med stora förändringar inom
andra områden, framhöll ordföranden. Det
handlar i huvudsak om förbundets genomgripande omorganisation, dess ekonomiska situation och uppsägningar av personal på kansliet.
Att SVF under en längre tid dragits med årliga underskott är väl känt för fullmäktige och
något som man accepterat kopplat till beslut
om översyn av förvaltning, tillskapande av nya
inkomster och större sparsamhet. Vid det
senaste fullmäktigemötet, 2016, pekade delegaterna särskilt på de höga kostnaderna för externa
konsulttjänster. Det ledde till ett beslut om att
dessa kostnader omgående måste strypas. Detta
har inte skett, tvärtom, vilket föranledde den
interna revisorn Mats Westman att under våren
granska förbundets utgifter.
I hans redogörelse kan man bland annat
utläsa att de totala kostnaderna för revisionsbolaget KPMG (den årliga revisionen ingår inte)
var 230 438 kronor 2014, 1 661 017 kronor
2015 och 4 004 212 kronor 2016. Redan i mitten av februari 2017 var man uppe i 784 712
kronor. Huvuddelen av dessa kostnader avser
en av konsulternas insatser kring omorganisationen, men det finns inslag i hans arbete som
t ex avser coachning av styrelsen och utvärdering av kansliet. Andra konsulter finns också
med i internrevisorns sammanställning, t ex en
extern jurist, en personalkonsult och en marknadskonsult. Granskningen visade inga brister i
själva redovisningen, bara ett uppseendeväckande utflöde av pengar. Styrelsen bekräftade för
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Jenny Lundström, mitten,
hade åsikten att styrelsen
borde ha väntat med uppsägningar av kanslipersonal
tills den nya organisationen
är på plats.
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vrerade med stor säkerhet sin uppdragsgivare
genom alla frågeställningar från mötesdeltagarna. Det var också Christian som fick styrelsens
uppdrag att redogöra för SVFs ekonomiska
situation.
Detta föranledde Åsa Bergström att återigen
ta ordet:
– Vad gör du här? Vi har en kanslichef som
redogör för ekonomin vid varje fullmäktige.
Åsa markerade tydligt sitt ogillande över styrelsens sätt att köra över kanslichefen Per Carlsson
gällande den ekonomiska redogörelsen.
Även fd förbundsordföranden Torsten
Jakobsson tog till orda:
– Vi tog en serie beslut under 2014 som
skulle minska underskottet. Två år senare
består hälften av underskottet av betalningar
till KPMG, sa Torsten.

Åsa Bergström, närmast
i bild, och Jessica Berlin
framförde kritiska synpunkter om de olika konsulttjänster som styrelsen
upphandlat.

8

övrigt revisorns granskning genom att redovisa
”omställningskostnader” i form av konsultarvoden på drygt 4,9 miljoner kronor bara under
2016.
Jessica Berlin, ordförande i kansliets akademikerförening, kommenterade styrelsens upphandling av personalkonsulten.
– Den psykosociala arbetsmiljön på förbundskansliet är sedan en tid tillbaka rent usel.
Akademikerföreningen på kansliet bad om professionell hjälp och föreslog att t ex Prevent
skulle anlitas. Istället kastade styrelsen hux flux
in en konsult med civilingenjörsutbildning, utan
att samråda med personalen. Det har kostat
över 600 000 kronor och inte gett något som
helst resultat. Till råga på allt hade man slutit
ett avtal som gav den här konsulten ca 200 000
kronor under en ”uppsägningsmånad” utan att
något arbete utfördes. Detta samtidigt som
kanslipersonalen varslades om uppsägningar.
En av huvudpersonerna under mötet var
konsulten Christian Hoinard från KPMG som
uppgavs ha bidragit med den organisationskunskap som styrelsen saknar. Christian manöNUMMER 6

•
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BORTSETT FRÅN konsultkostnader i mångmiljonklassen kändes mycket av den ekonomiska
redogörelsen med släpande underskott och förklaringar till detta igen sedan tidigare fullmäktigemöten. Det fördes samma diskussioner om
värdet av att ha en egen hyresfastighet, samma
frågor om förvaltning av värdepapper och vad
man skulle kunna spara in på. Slutklämmen i
resonemanget blev en jämförelse med TV-programmet Lyxfällan och ett konstaterande från
Marja Tullberg att ”nu är vi nere på loppisprylarna”, personalen alltså.
Den formuleringen utgjorde inte någon särskilt bra grund för punkten ”situationen på
kansliet” där styrelseledamoten Lars-Erik Staberg hade till uppgift att förklara varför man
måste ha ”loppis”.
– Det är för mycket personal för verksamheten. Kanslifunktionerna måste bygga på medlemmarnas behov, sa Lars-Erik.
Fredrike Ritter begärde ordet:
– Det har ju inte förts någon diskussion om
vad som behövs. Jag kommer snart att sluta
som arbetande ordförande/ombudsman och
”bara” sköta ordförandeskapet för AVF framöver. Förhandlingsavdelningen går redan nu på
knäna. Det stör våra medlemmar att det läggs
miljonbelopp på konsulter när vi inte har tillräckliga resurser för den fackliga verksamheten,
sa Fredrike.
– Det är ett dåligt genomtänkt beslut att säga
upp personal. T ex generar en av dem som blivit varslad nästan en miljon årligen i inkomster
genom att sköta våra platsannonser som är en
mycket efterfrågad tjänst, kommenterade SVFs
informationschef Johan Beck-Friis som för
dagen deltog som representant för personalen.
Jenny Lundström tog vid:
SVENSK VETERINÄRTIDNING
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Styrelseledamoten Lars-Erik Staberg, med
uppbackning av Marja Tullberg, förklarade
hur kansliet är tänkt att fungera i framtiden.

– Alla stora omorganisationer tär, men ambitionen måste vara att jobba bort de höga konsultkostnaderna. Det finns tydliga beslut om
detta från fullmäktige. Jag tycker att det känns
bakvänt att säga upp folk innan man gjort detta
och den nya organisationen är på plats. Först
då är det läge att se över vad man behöver på
kansliet.
Avslutningsvis redogjorde Torkel Ekman för
den nya organisationen. Denna finns beskriven
i detalj i veterinärtidningen nr 5/17. Den stora
skillnaden mot nuvarande uppbyggnad av SVF
är att delföreningarna helt försvinner och
ersätts med råd: Fackliga rådet, Företagarrådet
och Veterinärmedicinska rådet, som arbetar
direkt under förbundsstyrelsen.
– Vi har diskuterat representativitet men

Bakgrunden till att styrelsen kallade till ett informationsmöte utan beslutsrätt var bland annat de
kritiska insändare som under våren publicerats i
veterinärtidningen.

SVENSK VETERINÄRTIDNING

kommit fram till att förorda att tre ledamöter i
styrelsen ska ha särskilda kunskaper om respektive råd, förklarade Torkel Ekman.
Enligt organisationsplanen får det som nu är
AVF, FVF och SVS lika stort utrymme vilket
föranledde Fredrike Ritter att påminna om det
beslut som AVF fattade vid sitt senaste representantskapsmöte, RM. Där slogs fast att förbundsstyrelsens sammansättning i den nya
organisationen ska vara representativ och
garantera att de fackliga frågorna inte kommer
på undantag. Det är AVF som med ca 2 000
medlemmar utgör basen i förbundet idag och
utan dem blir ekonomin skral.

Att jämföra SVFs hantering
av ekonomin de senaste
åren med Lyxfällan renderade inga muntra miner hos
åhörarna.

HURUVIDA STYRELSEN med det här snabbinkallade informationsmötet lyckades övertyga
fullmäktige om att de beslut som tagits, i strid
med klubbad verksamhetsplan gällande de
höga konsultkostnaderna, varit riktiga återstår
att se. Förändringsprocessen fortsätter planenligt. Om ett nytt SVF blir verklighet avgörs till
stor del av AVF vid deras RM i höst. ■
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NORDISKT TEMA – DJURSKYDD

Nordiskt tema:
djurskydd
Redaktörerna för de nordiska veterinärtidningarna träffas regelbundet för att
diskutera gemensamma frågor och för
att planera de nordiska temanummer
som ges ut ungefär en gång per år. Detta
samarbete har hittills resulterat i temanummer om nordisk veterinärhistoria,
infektionssjukdomar i Norden och antibiotikaresistens.
Den här gången belyser temanumret

veterinärens viktiga roll i djurskyddsövervakningen. Artiklarna från de nordiska
länderna exemplifierar olika aspekter av
veterinärt djurskyddsarbete, från detaljnivån om hur man motverkar smärta vid
avhorning av kalvar till mer övergripande
uppgifter som djurskyddstillsyn vid
slakt, kontroll av djurtransporter, hantering av välfärdsproblem i fiskodling och
djurlidande orsakat av hundavel. Veteri-

närens medverkan i djurskyddsarbetet är
av största vikt oavsett om det handlar
om hjälp till enstaka djur eller kontroll
av hela djurhanteringssystem. Det är
dessutom en arbetsuppgift som samhället förväntar sig att veterinärkåren ska ha
en ledande position i. Vi hoppas därför
att veterinärer i alla de nordiska länderna
kommer att läsa och inspireras av detta
temanummer.

ANNA PARKKARI

PIA RINDOM

Finsk Veterinärtidskrift

Dansk Veterinærtidsskrift

STEINAR TESSEM

JOHAN BECK-FRIIS

Norsk veterinærtidsskrift

Svensk Veterinärtidning

Snabba och tillförlitliga provsvar med hjälp av högklassig analysteknik
•Veterinärmedicinskt klinisk kemiskt laboratorium med diagnostik
för smådjur och stordjur.

•Flexibel samarbetspartner med över 30 års erfarenhet i branschen.
•Omfattande analyspaket till fördelaktiga priser.
•Flertalet specialanalyser, Borrelia IgG Line blot,
ACTH, Insulin med mera.

adress: Box 7065, 300 07 Halmstad tel: 035-22 81 40

SVENSK VETERINÄRTIDNING

e-mail: info@canilab.se
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Veterinärt djurskyddsarbete
vid slakt och avlivning av djur
Slakt och avlivning är kanske inte de arbetsområden som folk i första hand tänker på i samband med
veterinärt djurskyddsarbete, men i praktiken har veterinären en mycket viktig uppgift i dessa sammanhang,
inte minst för lantbrukets djur. Att lägga tid, engagemang och resurser på ett djurvälfärdsmässigt
bra sätt att föda upp djur till slakt och sedan behandla dem illa under deras sista timmar i livet
är både oetiskt och kontraproduktivt. I artikeln beskrivs några aspekter på hur veterinärer
kan arbeta med att förbättra djurskyddet vid slakt och besättningsavlivningar.
CHARLOTTE BERG, leg veterinär, VMD, Dipl ECAWBM(AWSEL), professor i husdjurens miljö och hälsa*

FIGUR 1. Den officiella veterinären besiktigar djuren före slakt och kan då bland annat upptäcka tecken på dålig djurhållning i ursprungsbesättningen. Bilden visar besiktning före slakt vid ett mobilt slakteri, men detta utgör ett undantag. Det vanliga är att den veterinär som
besiktigar djuren inte befinner sig vid besättningen.

VETERINÄRENS DJURSKYDDS UPPDRAG I SAMBAND MED SLAKT

Traditionellt sett har mycket av de veterinära arbetsuppgifterna i samband med
slakt varit fokuserade på att kontrollera
livsmedelssäkerheten, med besiktning
12

före och efter slakt i syfte att upptäcka
eventuella hälsorisker för människan.
Det har handlat om att upptäcka parasiter, infektioner och andra tecken på att
köttet inte skulle vara lämpligt som livsmedel. I praktiken har dock veterinärer
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under lång tid även bevakat djurens välbefinnande ur ett djurskyddsperspektiv,
dvs kontrollerat att slakteriföretagen
följer djurskyddslagstiftningen vad gäller
uppstallning, bedövning och avblodning
på slakterierna. Detta uppdrag blev i
SVENSK VETERINÄRTIDNING
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praktiken tydligare i många EU-länder i
och med införandet av EUs så kallade
”hygienpaket”, de EU-förordningar som
antogs 2004 och som trädde i kraft
2006. Djurskyddsansvaret regleras i synnerhet i förordning 854/2004, som gäller offentlig kontroll av animalieprodukter för livsmedelsändamål (4).
Det veterinära djurskyddsansvaret på
slakterier kan sägas vara tudelat och
handla dels om vad som skett med djuret i ursprungsbesättningen (Figur 1)
och under transporten till slakteriet, dels
om hur djuret hanteras på själva slakteriet, från avlastning via uppstallning
och drivning fram till bedövning och
avblodning. Djurskyddsinspektioner på
gårdarna sköts i flera av de nordiska länderna åtminstone delvis av annan personal än just veterinärer, t ex av speciellt
utbildade djurskyddsinspektörer. Dessa
kallar dock ofta in veterinärer för rent
medicinska bedömningar av prognoser
för sjuka djur, för veterinärmedicinskt
baserade bedömningar av lidande och
liknande. Sådana djurskyddsinspektioner kan ske med relativt långa mellanrum, vilket innebär att kontrollsystemet
är långt ifrån heltäckande.
Unik möjlighet att se djur

Det finns många lantbruksdjur som inte
har någon större veterinärkontakt alls
under sin livstid, vilket i sig inte behöver
vara ett problem så länge de sköts väl
och är friska. Nästan alla produktionsdjur avslutar förr eller senare sina dagar
på ett slakteri. Följaktligen har de officiella veterinärer som på uppdrag av
myndigheterna arbetar med den offentliga kontrollen där, en unik möjlighet att
se djur som annars inte alls skulle bli
granskade ur ett djurskyddsperspektiv.
Syftet med slakt är naturligtvis att djuren ska bli livsmedel, men tyvärr dyker
där också upp djur som inte har behandlats väl och inte blivit skötta enligt djurskyddslagstiftningen och som därför
ofta inte heller kan godkännas för konsumtion. Det är då den officiella veterinären har möjlighet att reagera. Det kan
t ex röra sig om mycket magra eller
utmärglade djur, om kraftigt smutsiga
djur, om djur med förvuxna klövar eller
inväxta horn, där problemet alltså har
uppstått i ursprungsbesättningen och
inte på slakteriet. Givetvis måste då den
SVENSK VETERINÄRTIDNING

FIGUR 2. Den officiella veterinären på slakteriet kan upptäcka problem med djur som inte
borde ha transporterats. Sådana djur bör, beroende på problemets art, vanligen behandlas eller avlivas på gården.

officiella veterinären på slakteriet lämna
fallet vidare till de myndigheter som kan
utföra djurskyddsbesök på gården. Om
det kommer in fem magra djur till slakteriet är det inte alls omöjligt att det står
ytterligare 20 magra djur kvar hemma i
ladugården. Det är då viktigt att problemet uppmärksammas innan de resterande
djuren utsätts för ytterligare lidande.
Likaså kan de officiella veterinärerna
på slakteriet uppmärksamma om det
kommer in djur som över huvud taget
inte borde ha transporterats, såsom djur
med kraftig hälta, djur med stora sår
eller högdräktiga djur (Figur 2). Här har
i vissa fall inte bara den avsändande
lantbrukaren utan även djurtransportören ett ansvar för att inte transportera
djur som inte är i skick för transport.
Den svenska centrala myndigheten Jordbruksverket, i samarbete med bland
annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
och Livsmedelsverket har nyligen genomfört kurser och gett ut riktlinjer för hur
de officiella veterinärerna bör agera och
hur man drar gränserna mellan vad som
är acceptabelt och inte vad gäller djur
som är i dåligt skick vid ankomst till
slakt (1, 5). Vissa delar handlar om hur
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myndigheterna ska kommunicera med
varandra och är förstås specifikt svenska,
men vad gäller de veterinära bedömningarna kan dessa vägledningar vara av
intresse även för kolleger i våra grannländer. Dokumentet finns att ladda ner
via www.jordbruksverket.se (skriv ”vägledning för slakt” i sökrutan för att hitta
rätt sida, så finns där ett pdf-dokument
under ”Mer information”). Via samma
länk kan man också se ett antal föreläsningar där dessa vägledningar presenteras och diskuteras.
Kontroll av djurhanteringen på
slakteriet

Naturligtvis ingår även kontroll av djurhanteringen på själva slakteriet i den
officiella veterinärens ansvar. Det handlar
då bland annat om att djuren ska drivas
på ett acceptabelt sätt, utan överdriven
eller felaktig användning av el-pådrivare
eller med slag eller sparkar. Likaså ska
veterinären reagera om något djur verkar
medtaget eller skadat efter transporten,
på ett sådant sätt att det antingen ska
slaktas med förtur alternativt avlivas på
plats, om inte slakteriets egen personal
självmant fattar sådana beslut.
➤
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FIGUR 3. Den officiella veterinären på slakteriet har bland annat till uppgift att säkerställa
att de kontroller som personalen gör av bedövningskvaliteten är effektiva.

➤

Kontroll av att djuren är korrekt bedövade är, liksom annat grundläggande
djurskyddsarbete på slakterier, alltid
företagets ansvar, men det ligger i de
veterinära arbetsuppgifterna att se till att
det görs rätt (Figur 3). Upptäcker personalen djur som visar tecken på bristande
bedövning? Bedövas dessa djur i så fall
om på ett korrekt sätt, så att de snabbt
kan avblodas? Reagerar personalen om
det visar sig att bedövningsutrustningen
trasslar? Här finns ett bekymmer vad
gäller de mindre slakterierna där veterinären inte är närvarande hela tiden då
slakt pågår. I de fall veterinären endast
gör en besiktning av de levande djuren
före slakt och sedan återkommer senare
under dagen för att inspektera köttet
finns en stor risk att eventuella problem
med djurhantering och bedövning förblir oupptäckta. Det är därför viktigt att
myndigheterna även vid de små slakterierna planlägger arbetet så att den officiella veterinären åtminstone då och då
närvarar vid själva slaktmomentet.

också fungerar som kontaktperson gentemot de officiella veterinärerna. Detta
arrangemang har i många fall visat sig
underlätta kommunikationen mellan

myndigheterna och företagen, vilket i
slutändan är positivt för djurskyddet.
I de allra flesta fall delar företaget och
myndigheterna samma mål, nämligen
att friska, välskötta djur ska bli hälsosamma livsmedel. Till stöd ska de myndigheter som ansvarar för lagstiftning
och operativa kontroller av djurskydd på
slakterier enligt samma EU-förordning
(3) också ha en nationell kontaktpunkt,
ett vetenskapligt stöd i frågor kring
skydd av djur vid tidpunkten för slakt
och avlivning. Hur denna är organiserad
varierar lite mellan olika länder. I Sverige
är den placerad vid ett universitet
(SCAW vid SLU) (7), medan den i vissa
andra länder är en separat funktion vid
den centrala behöriga myndigheten.
Det förekommer även att veterinärer
anställs direkt av slakteriföretagen, som
ett led i kvalitetsarbetet inom verksamheten. I vissa fall fungerar dessa veterinärer då som djurskyddsansvariga för
företagets räkning men i andra fall
handlar det mer om rådgivning till
anslutna producenter och om uppföljning av produktkvalitet. Även i denna
roll kan dock veterinärerna ha ett betydande inflytande över djurskyddsfrågorna
i företaget, inte minst genom att stän-

Stödfunktioner

Enligt EU-förordningen om djurskydd
vid slakt och annan avlivning (3) ska
varje slakteri utom de allra minsta utse
en djurskyddsansvarig person, som
14

FIGUR 4. Vid besättningsavlivningar ingår att den veterinär som förordnats även övervakar
djurskyddet. Bilden visar en kalkonbesättning som drabbats av salmonella och som på ett
korrekt sätt avlivats med hjälp av koldioxidgas direkt i huset, utan att fåglarna först behövt fångas eller hanteras.
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digt påminna om hur viktiga dessa
aspekter är för företagets renommé och
trovärdighet gentemot konsumenterna.
Slutligen ska nämnas att veterinärer
på myndighetsnivå även är inkopplade
i samband med nybyggnation eller
ombyggnation av slakterier genom att
dessa åtgärder, bland annat gällande
stallutrymmena på slakteri, ska förprövas av länsstyrelsen och därtill godkännas av Livsmedelsverket. I Sverige har
alltså också länsstyrelserna ett kontrollansvar för djurskyddet på slakterierna,
men det arbetet utförs huvudsakligen av
djurskyddsinspektörer och vanligen bara
vid ett begränsat antal besök per år.
Fokus ligger då ofta på revision av de
olika typer av förebyggande insatser och
dokumentationskrav som föreligger. I
de fall de officiella veterinärer som är
stationerade på slakterierna upptäcker
någon misstänkt avvikelse från djurskyddsregelverket, något som inte lätt
kan åtgärdas genom en tillsägelse, är det
länsstyrelsen som sköter den vidare
handläggningen av frågan.
DJURSKYDD I SAMBAND MED
BESÄTTNINGSAVLIVNINGAR

Även vad gäller avlivning av lantbrukets
djur har veterinären en viktig roll att
spela. Ibland anlitas veterinär för avlivning av enstaka sjuka djur, åtminstone
vad gäller nötkreatur och hästar, men
det är framför allt i samband med mer
storskaliga avlivningar som den veterinära kompetensen efterfrågas (Figur 4).
Om man t ex tittar på den internationella djurhälsoorganisationen OIEs
rekommendationer kring smittskyddsavlivningar spelar veterinären en central
roll, inte bara för smittskyddsbesluten
utan även för djurskyddet (6).
Veterinärer förutsätts ha den kunskap
som krävs för att i praktiken ansvara för
storskaliga avlivningar, inklusive sådana
som genomförs i samband med större
utbrott av epizootier. Det handlar således inte bara om att medverka vid
framtagandet av djur- och smittskyddsmässigt väl genomtänkta beredskapsplaner i förväg, utan även om att i samband
med sjukdomsutbrott planera avlivningen
rent logistiskt, att organisera både personal och djur. Ur ett djurskyddsperspektiv handlar det vanligen om att fokusera
på djurhanteringen före avlivning, på
SVENSK VETERINÄRTIDNING

genomförandet av själva bedövningen och
avlivningen och på hur man på ett säkert
och effektivt sätt bekräftar att djuren är
döda innan kadavren tas omhand (2).
Djurskyddseffekterna av väldesignade
beredskapsplaner ska inte förringas. Väl
fungerande sjukdomsövervakningssystem, som tidigt kan uppmärksamma
och identifiera sjukdomsutbrott, kan
förhindra omfattande sjukdomsspridning och därigenom bespara många djur
lidande och död. Att som veterinär medverka vid utbildning av personal som
kan tjänstgöra i samband med epizootiavlivningar och då betona djurskyddsaspekterna är en annan insats som kan få
mycket goda effekter i flera led. När
utbrottet väl är ett faktum är det vanligen den nationella eller regionala behöriga myndigheten som utser en officiell
veterinär som kan övervaka djurskyddet
i samband med avlivningarna och som
har som ansvar att förse denna veterinär
med de verktyg som behövs. Det kan
röra sig om allt från kunskap och praktiska checklistor till befogenheten att
kräva de omedelbara åtgärder som
behövs för att säkerställa djurskyddet.
Den ansvarige veterinären ska också
utveckla system för återkoppling av de
erfarenheter som gjorts så att dessa kan
inkorporeras i kommande nationella
beredskapsplaner.
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att veterinärkåren har ett mycket
viktigt djurskyddsuppdrag i samband
med slakt och annan avlivning av djur.
Detta kräver kontinuerlig fortbildning
eftersom både regelverk, teknik och vår

kunskap om hur djur fungerar ständigt
är i förändring.
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Laks og lus – en dyrevelferdsmessig umulighet
Selv om de fiskevelferdsmessige utfordringer i Norge har vært mange gjennom årene er det i dag
lakselus og håndteringen av lakselus som er den dominerende fiskevelferdsmessige utfordring.
Veterinærene er her i et klassisk etisk dilemma der både hensynet til å optimalisere
produksjonen og å være fiskens talspersoner krysser hverandre.
Forfattern er ansvarlig for fagaktuelt om fisk i Norsk veterinærtidsskrift.
TRYGVE T POPPE, veterinær, professor*

ØKT FOKUS PÅ VELFERD HOS FISK

Selv om fisk, i egenskap av å være dyr,
har vært inkorporert i den Norske lovgivningen om dyrevern (Dyrevernloven
i Norge, 1974), har fisken på mange
måter gått under radaren hos de fleste,
både lekfolk og fagfolk, i forhold til velferd. Med implementeringen av ”Lov
om dyrevelferd” i 2010 ble fisk løftet
spesielt frem, først og fremst som et
resultat av at laks i løpet av få år hadde
blitt Norges viktigste husdyr. En praktisk konsekvens av dette var at loven ble
utformet med tanke på fisk som husdyr
på lik linje med de dyr vi hadde måttet
forholde oss til tidligere. Akvakulturdriftforskriften er på mange måter en
praktisk håndbok for hvordan fisk skal
håndteres for best mulig fiskehelse- og
velferdsmessig måte.
Forskriften stiller også krav om at
driftsleder og ansatte som håndterer
levende fisk skal ha ”fiskevelferdmessig
kompetanse”. Dette innebærer i praksis
at det må kunne dokumenteres praktisk
og teoretisk opplæring godkjent av
Mattilsynet. Bevisstgjøring av alle som
håndterer levende fisk er viktig for den
helhetlige forståelsen av fiskehelse og
-velferd som på mange måter er en
multidisiplinær vitenskap der miljø,
utforming og håndtering spiller viktige
roller. Betydningen av god fiskehelse og
-velferd gjenspeiles også i det faktum at
dette er noe som flagges høyt på hjemmesidene til de fleste større oppdrettsselskaper, også fordi forbrukere og ”folk
flest” har økt fokus på dette.
16

FIGUR 1. Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er den dominerende fiskevelferdsmessige
utfordring i Norsk lakseoppdrett.

LAKSELUS ER HOVEDUTFORDRINGEN

Norsk lakseoppdrett er i dag en stor og
betydelig næring som skaper sysselsetting og store eksportinntekter. Laks er et
populært produkt på verdensmarkedet
og prisene er meget gode. Høye laksepriser er paradoksalt nok kanskje ikke av
det gode for fiskehelse og -velferd da
gode priser bidrar til at konsekvensene
av høy dødelighet ikke blir økonomisk
synliggjort. Sagt på en annen måte: vi
kan miste mye fisk og likevel gjøre god
forretning. Dette illustreres også av det
faktum at selv om eksportverdien øker,
NUMMER 6

•

2017

har produksjonen gått ned, først og
fremst på grunn av økt dødelighet. Ikke
minst er det mye stor fisk som dør i forbindelse med behandlinger mot lakselus.
Tapene i løpet av sjøvannsfasen i norsk
fiskeoppdrett er i dag cirka 20 prosent.
Selv om de fiskevelferdsmessige utfordringer har vært mange og varierte opp
gjennom årene er vi i dag i den situasjon
at det er lakselus (Lepeophtheirus salmonis) (Figur 1) og håndteringen/behandlingen av lakselus som er den dominerende fiskevelferdsmessige utfordring.
Det spesielle med lakselusa er at denne
parasitten er et problem både for oppSVENSK VETERINÄRTIDNING
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FIGUR 2. Rensefisk er en fellesbetegnelse på leppefisk og rognkjeks. Sentrale aktører i den aktuelle
fiskevelferdsdebatt i Norge: laks, rognkjeks og
leppefiskene bergnebb og grønngylt.

drettslaks og for ville laksefisk. Smittepresset øker naturligvis proporsjonalt
med antallet vertsorganismer og med
1 000 ganger mere oppdrettslaks enn
villaks sier det seg selv at smittepotensialet blir betydelig. Intensiv behandling
over mange år med ulike medikamenter
har medført at lakselusa i mange områder har blitt resistent mot de fleste medikamenter mot lus. En konsekvens av
dette er at såkalte ikke-medikamentelle
metoder har vunnet frem. Blant de viktigste er bruk av rensefisk og ulike former for badebehandling (varmt vann og
H2O2). Begge er i prinsippet miljøvennlige og bærekraftige metoder, men har
åpenbare svakheter og store fiskevelferdsmessige betenkeligheter.
RENSEFISK

Rensefisk er en fellesbetegnelse på leppefisk og rognkjeks (Figur 2). Kunnskapen
om at ulike arter leppefisk (Labridae), og
etter hvert også rognkjeks (Cyclopterus
lumpus) spiser lakselus fra huden på laksen var et fascinerende funn som lovet
godt for en miljøvennlig og bærekraftig
måte å holde lakselusproblemet i sjakk
på. Dette aspektet er også noe som flagges høyt av næringen og i søknader om
nye konsesjoner for oppdrett og produksjon av rensefisk. Oppdrett av rognSVENSK VETERINÄRTIDNING

kjeks har blitt en stor og lukrativ næring
i næringen. Et dobbeltsidig oppslag i
Aftenposten i vinter hadde tittelen
”Rognkjeksen er en superhelt” (4). Det
blir i denne artikkelen pekt på rognkjeksens unike egenskaper og evne til å fjerne
lus på en miljøvennlig måte og uten
bruk av kjemikalier. Det artikkelen ikke
tar opp er det faktum at en lang rekke
sykdomstilstander er påvist hos rognkjeks (og leppefisk) og dødeligheten (eller
”svinnet”) i løpet av produksjonsperioden er nær 100 prosent (1, 2). Vi kan
altså trygt fastslå at jobben som rensefisk
i et oppdrettsanlegg må være ”verdens
farligste yrke” og at betegnelsen ”superhelt” heller bør byttes ut med ”martyr”.
Det paradoksale i dagens situasjon er
altså at vi driver et storstilet oppdrett av
arter vi egentlig ikke vil ha for å holde et
krepsdyr (lakselus) som vi heller ikke vil
ha, i sjakk for å holde liv i det vi helst vil
ha, nemlig godt betalt laks. Her har vi
altså etablert et metaproblem som reiser
ubehagelige og viktige spørsmål:
– Er det etisk akseptabelt å bruke (=
forbruke) en art for dyrke frem en godt
betalt vare (laks)?
– Hva er det som biologisk og etisk
gjør rognkjeksen mindreverdig i forhold
til laksen?
– Hvis vi er av den oppfatning at 20
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prosent dødelighet i lakseoppdrett er for
mye, hvorfor skal vi da akseptere nærmere 100 prosent dødelighet på rensefisk?
– Er det etisk forsvarlig å sette ut
rognkjeks på lokaliteter der det er overveiende sannsynlig at mesteparten vil dø
i løpet av produksjonsperioden?
– Hva gjør en slik aksept med oss som
mennesker og som veterinærer som skal
ivareta dyrenes velferd og helse?
BADEBEHANDLINGER

Ulike typer badebehandling som fysisk
spyling, termisk avlusing og bad i hydrogenperoksid (H2O2) i brønnbåt er den
andre store gruppen behandlingsalternativer.
Ved termisk avlusing blir fisken trengt
sammen i nota, pumpet opp i en vannavskiller og sendt inn i et vannbad i cirka
30 sekunder. Behandlingstemperaturen
er cirka 34°C. Etter endt behandling
pumpes fisken ut av behandlingskammeret, varmtvannet siles av for gjenbruk
og fisken pumpes tilbake til nota.
Ved hydrogenperoksidbehandling tilsettes kjemikalet til brønnen i brønnbåten i cirka 30 minutter før den pumpes
tilbake. Fordelen med disse metodene er
at en trolig unngår utslipp som kan
skade miljøet og annet dyreliv. Ulempen ➤
17
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➤ er dessverre at behandlingene ofte resulterer i høy dødelighet både under og
i etterkant av behandlingen. Det er
eksempelvis ikke uvanlig med dødelighet på 100 tonn fisk eller mer i forbindelse med slike enkeltbehandlinger.
Dødsårsakene er sammensatte, men er
nok ofte en kombinasjon av stress og
fysiske skader på gjeller og hud. Det er
for øvrig veletablert kunnskap at terapeutiske doser av hydrogenperoksid forårsaker alvorlig gjelleforandringer med
omfattende blødninger (3). Det er også
trolig at lakselusa kan tilpasse seg (bli
resistent) både mot H2O2 og høy temperatur slik at doser, eksponeringstid og
temperatur må økes for å få effekt.
Det andre viktige og ubehagelige
spørsmålet vi bør stille med dette utgangspunkt er om det er behandlingsmetodene per se som dreper fisken, eller
har vi fått et husdyr som ikke tåler håndtering og behandling (eller en kombinasjon av disse)?
ETISK DILEMMA FOR
VETERINÆRENE

Veterinærene er her i et klassisk etisk
dilemma der både hensynet til å optima-

❘❙❚

lisere produksjonen og å være fiskens
talspersoner krysser hverandre. Det kan
her være på sin plass å minne om Norges
dyrevelferdslovs paragraf 3 som sier at
”dyr skal beskyttes mot fare for unødige
påkjenninger og belastninger”. Med formuleringen ”fare for” uttrykkes et forebyggende element. Det kreves at metoder og utstyr som brukes på dyr skal
ivareta dyrets velferd. Det kan også være
på sin plass å peke på de profesjonsetiske
retningslinjer for norska veterinærer
der det heter at: ”i møte med dyret er
veterinærens hovedfokus dyrevelferd.
Dette leder veterinærens virke og er
overordnet andre hensyn”. Retningslinjenes punkt 6.4 sier videre at: ”Veterinæren legger stor vekt på hensynet til dyrets
velferd, og fremmer dyrets sak i interessekonflikter”.
I en stor næring som fiskeoppdrett er
økonomi en viktig driver og vi som veterinærer må hele tiden være bevisste på
vår rolle som ”dyrenes advokat” og ikke
havner i en situasjon der vi kan komme
til å vurdere hvilke tap av fisk som er
”akseptable” i et økonomisk perspektiv.
Med økende resistensutvikling hos lusa
vil vi ha lett for å flytte både fysiske og

etiske grenser uten at vi reflekterer nok
over det. Hvis vi som veterinærer og fagpersoner ikke tar ansvar for all fisk i
oppdrettsnæringen, hvem skal da gjøre
det? Det er i denne sammenheng et
behov for at de veterinære stemmer
høres høyt og tydelig i den offentlige
debatt om fiskevelferd.
Referanser
1. Hansen H, Alarcon M, Karlsbakk E et al.
Parasittiske infeksjoner og vertsreaksjoner hos rognkjeks. Poster, Frisk Fiskkonferansen, Bergen 2017.
2. Karlsbakk E, Alarcon M, Hansen H &
Nylund A. Sykdom og parasitter i vill og
oppdrettet rognkjeks. Havforskningsrapporten 2016, Havforskningsinstituttet,
2017.
3. Speare DJ, Carjaval V & Horney BJ.
Growth suppression and branchitis in
trout exposed to hydrogen peroxide.
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*TRYGVE T POPPE, veterinær, professor, Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet, Veterinærhøgskolen, Institutt for basalfag og akvamedisin, Ullevålsveien 72, 0454 Oslo, Norge.

noterat

❘❙❚ Veterinär Ulrika Grönlund tilldelades den 5 april Svenska Hygienpriset
2017 för sina insatser inom vårdhygien i djursjukvården. Hon är disputerad
och docent i vårdhygien, med drygt tio års erfarenhet av forskning och
arbete kring vårdhygien och antibiotikafrågor inom veterinärmedicin bakom
sig. Ulrika Grönlund är idag kvalitetsansvarig på AniCura men utmärkelsen
är ett resultat av hennes långsiktiga engagemang för hygienfrågor.
Sedan 2012 delar Svensk Förening för Vårdhygien ut Svenska Hygienpriset till en organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som
gjort betydande insatser inom hygienområdet inom humanvård, omsorg,
tandvård eller veterinärmedicin. Syftet är att öka medvetenheten om
vikten av att tillämpa goda hygienrutiner.
– Ulrika Grönlunds arbete och unika kompetens inom både vårdhygien
och antibiotika har haft stor betydelse för djursjukvården. Djursjukvården
blir en allt viktigare del av vårdsektorn och utvecklas snabbt med mer
avancerade behandlingar och bättre patientsäkerhet, säger Inger Spencer,
juryordförande i Svenska Hygienpriset 2017.
– Jag är glad och hedrad över att tilldelas utmärkelsen. Det är ett viktigt
erkännande av våra insatser inom vårdhygien och antibiotikafrågor och
den utveckling vi åstadkommit inom djursjukvården de senaste åren, säger
Ulrika Grönlund. ■
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Ulrika Grönlund fick Svenska Hygienpriset 2017

Ulrika Grönlund fick den 5 april ta emot Svenska Hygienpriset 2017 för sina insatser inom vårdhygien i djursjukvården.
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Behandling av avhorningssmärta hos kalvar i Finland
Avhorning är ett vanligt och smärtsamt ingrepp som i Finland får utföras utan bedövning av lekmän fram
tills kalven är fyra veckor gammal. De flesta nötbönder är dock med i ett frivilligt djurhälsoprogram (Naseva)
där kalvarna under bedövning avhornas av veterinär. Med tanke på kalvarnas hälsa är det viktigt
att smärtan i samband med avhorningen lindras så effektivt och praktiskt som möjligt.
ANN-HELENA HOKKANEN, veterinär, VMD, Dipl ECAWBM (WSEL och
LAURA HÄNNINEN veterinär, VMD, Dipl ECAWBM (WSEL), docent*

A

FÖRÄNDRAT BETEENDE HOS
KALVEN

I egenskap av bytesdjur försöker nötkreatur att inte visa sin smärta. Kalvar
som avhornats utan lugnande medel och
bedövning gör kraftigt motstånd mot
ingreppet: sparkar, råmar och försöker
fly. Tecken på smärta efter ingreppet är
värk på ingreppsstället, att djuret skakar
på huvudet och viftar på öronen, står på
stället, viftar med svansen, är apatiskt
och gnider huvudet mot något. Även
mindre lekfullhet och ändrad kroppsvård kan vara tecken på smärta. DessSVENSK VETERINÄRTIDNING
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vhorning, dvs förstörande
av hornanlaget hos unga
kalvar genom bränning,
orsakar kraftig smärta hos
djuret. Rätt avhorningsteknik och effektiv smärtlindring vid avhorningen är viktiga för kalvarnas hälsa.
Om smärtan inte behandlas försvagar
den djurets hälsa och kan störa kalvens
tillväxt och utveckling.
Utifrån forskningsdata rekommenderas för vård av avhorningssmärta en
kombination av lugnande medel, lokalbedövning och antiinflammatoriska
läkemedel. Så kan smärtan behandlas
effektivt under tiden för ingreppet och
24 timmar därefter, beroende på vilket
antiinflammatoriskt läkemedel som
används. Smärtan fortsätter ändå flera
dygn efter avhorningen. Praktisk kännedom om denna smärta och hur den
behandlas effektivt och säkert är fortfarande liten.
FIGUR 1. Ärr efter en lyckad avhorning. Vid brännavhorning förstörs kalvarnas hornanlag
genom bränning med en avhorningsbrännkolv.

utom orsakar smärtan rastlöshet och
fragmenterar kalvarnas vilotid och sömn.
Det har även konstaterats att avhorningen påverkar kalvarnas vilobeteende
i åtminstone fyra dagar. Smärtan efter
ingreppet kan behandlas med antiinflammatoriskt läkemedel.
AVHORNA RÄTT

Vid brännavhorning förstörs kalvarnas
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hornanlag genom bränning med en
avhorningsbrännkolv (Figur 1). I Finland och i många andra europeiska länder är användning av frätande pastor vid
avhorning förbjuden. Kalvarna avhornas
i regel när hornanlagen har vuxit till 5–
10 millimeters längd. I Finland avhornas
merparten av kalvarna innan de är fyra
veckor gamla.
Avhorningsbrännkolven är ett hand- ➤
19
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LUGNANDE BEHANDLING MINSKAR
STRESSEN

Genom lugnande premedicinering
minskar stressen som djuret upplever
under ingreppet. Övrig medicinering,
avhorningen och doseringen av lokalbedövning underlättas. Även minnesspåret
som ingreppet lämnar hos djuret fördunklas. Som lugnande medel används
allmänt alfa-2-agonister, antingen xylazine eller detomidin, vilka även har en
liten och kortvarig smärtlindrande
effekt. I forskningssammanhang har
oftast xylazine getts intramuskulärt 20
minuter före bedövningen. Xylazine kan
även kombineras med butorfanol. Det
finns få studier i användningen av detomidin i samband med avhorning.
En kalv som fått lugnande medel blir
sömnig, reagerar mindre än normalt
på omgivningen och behandlingen och
lägger sig ned. Hur djup och långvarig
effekt det lugnande medlet har beror på
dosen av alfa-2-agonist. En uppvaknande
kalv börjar röra på sig, stiger upp och
20

kroppstemperatur under
den tid de är under inverkan av det lugnande
medlet. Om nedgången i
kroppstemperatur kan förhindras hos kalvar som fått
lugnande medel, dricker
de mjölk bättre efter avhorningen än sådana som
upplevt köldstress.
I praktiken bör således
dosen av alfa-2-agonister
hållas måttlig. En optimal
dos lugnande medel före
avhorningen får kalvarna
att lägga sig ned och gör
att lokalbedövningen kan
ges på bästa sätt. Mera
lugnande medel behövs i
allmänhet inte. Om ketamin, levometadon eller
butorfanol kombineras
med xylazine eller detomidin kan dosen av alfa-2agonist minskas och sålunda kan perioden som
det lugnande medlet verkar förkortas. Ketamin
FIGUR 2. Se till att en sederad kalv inte får ligga kallt.
eller en opioid skulle också
Kalvar som fått alfa-2-agonister kyls lätt ned.
kunna behandla smärtan
effektivt. I den här frågan
behövs dock mera forskning. Effekten av en alfa-2-agonist kan
verkar sömnig. Den kan hänga med
upphävas med bland annat atipamezol,
huvudet och verka lite bortkommen. I
men det får inte användas för produkregel står kalven upp en stund och lägger
tionsdjur i Europa.
sig sedan på nytt och kan somna in igen
Av praktiska skäl lugnas kalvar som
för en stund. Kalven återhämtar sig helt
ska avhornas i regel genom att sedativet
från det lugnande medlet först efter
injiceras i en muskel. Om man vill att
några timmar.
sedativets verkan ska vara så kort som
Man bör beakta att kalvar som lugmöjligt bör man välja intravenös dosenats med alfa-2-agonist lätt kyls ned
ring. När flera kalvar som ska avhornas
(Figur 2). Musklerna hos ett djur som
medicineras samtidigt bör sedativet och
fått lugnande medel producerar inte
det antiinflammatoriska läkemedlet, bevärme, ämnesomsättningen blir långdövningen och bränningen graderas så
sammare och läkemedlet påverkar kropatt en del av kalvarna lugnas samtidigt
pens temperaturregleringssystem. Hyposom andra bedövas och avhornas.
termi exponerar kalvarna för diarré och
luftvägsinfektioner och fördröjer uppLOKALBEDÖVNINGEN ÄR
vaknandet eftersom det lugnande medVIKTIGAST
lets metabolism blir långsammare när
Lokalbedövningen är den viktigaste bekroppstemperaturen sjunker. Kalvar som
handlingen i vården av avhorningssmärta
lugnats bör således hållas varma och
eftersom bara en lyckad lokalbedövning
även skiljas från andra kalvar för undfullständigt stoppar smärtsignalen under
vikande av nedkylning och skador. Dessavhorningen. Lokalbedövningen är lätutom bör de få dricka rikligt med mjölk
tare att ge till ett lugnat djur, som inte
dagarna före avhorningen. Detta förgör motstånd eller rör på sig. Säkrast
bättrar deras förmåga att reglera sin
FOTO: ANN-HELENA HOKKANEN

➤ manövrerat järn vars koppformade ände
hettas upp med gas eller el. Ett fungerande verktyg och rätt avhorningsteknik
är väsentliga för att ingreppet ska lyckas
och för kalvarnas hälsa. Hår som växer
kring hornanlaget ska klippas före avhorningen och vid behov ska området
rengöras. Kolven ska vara rödglödgad
under hela ingreppet. Kolven placeras
runt hornanlaget och vrids mot huden
flera gånger samtidigt som järnet vinklas
så att dess heta kant bränner vävnaden
jämnt. Bränningen är tillräcklig när en
komplett, ljus eller kopparfärgad cirkel
syns runt hornanlaget. Avsikten är att
bränna huden, blodkärlen och vävnaden
som bildar horn runt hornanlaget. Med
en gammal elektrisk avhorningsbrännkolv tar ingreppet 10–15 sekunder och
med en effektiv gaskolv under tio sekunder. Om hornanlaget bränns för länge
förstörs onödigt mycket vävnad och risken för sekundära inflammationer och
smärta ökar. Om bränningstiden å andra
sidan är för kort stoppas inte blodcirkulation i hornanlaget helt, vilket leder till
att missbildade horn växer ut. Om veterinären endast medicinerar kalvarna som
ska avhornas, bör den person som ska
utföra själva ingreppet ges undervisning
i rätt avhorningsteknik.
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domnar hornanlaget när bedövningsmedlet injiceras både runt nerven som
innerverar hornet (nervus cornualis) och
som ringbedövning runt hornanlaget.
Före avhorningen ska bedövningsmedlets effekt prövas försiktigt genom ett
nålstick i det område där bränningen ska
ske. Av lokalbedövningsmedlen är lidokain det som har studerats mest i samband med avhorning men för närvarande
är prokain det enda lokalanestetika som
godkänts för användning på nötkreatur i
Europa. Prokain verkar i cirka 45 minuter.

Ett antiinflammatoriskt läkemedel lindrar smärtan efter avhorningen när
bedövningsmedlet inte längre verkar.
Det bör ges redan före avhorningen för
att dess effekt ska vara som bäst efter
ingreppet. I Europa kan ketoprofen, flunixinmeglumin, karprofen och meloxikam användas för nötkreatur. Alla dessa
har konstaterats lindra smärtan efter
avhorning. Ketoprofen och flunixinmeglumin har dock för kort verkan för
att kunna rekommenderas för behandling av avhorningssmärta. Karprofen
lindrar avhorningssmärtan i 24 timmar
efter avhorningen, men man vet fortfarande ganska lite om dess effekter.
Utifrån tillgängliga forskningsdata är
meloxikam det bästa antiinflammatoriska
läkemedlet för behandling av avhorningssmärta. I studier med en engångsdos tio minuter före avhorningen visade
det sig att smärtan lindrades i 24 och 48
timmar efter avhorningen. Eftersom de
unga kalvarnas muskler är små och
antiinflammatoriska läkemedel irriterar
vävnaden, ska intramuskulär dosering
undvikas. Meloxikam kan injiceras
intravenöst eller subkutant. Läkemedlet
finns också som ett preparat som doseras
via munnen, men det har inte säljtillstånd för att ges till nötkreatur i Europa.
LÅNGVARIG SMÄRTA FORTFARANDE
ETT FRÅGETECKEN

Man har forskat mycket i smärtan som
avhorningen orsakar och dess lindring
vid ingreppet samt eftersmärtan under
det första dygnet. Om långvarig smärta
på grund av brännskador vet man fortfarande lite. Avhorningssmärtan leder
till orolighet och ändrar kalvarnas viloSVENSK VETERINÄRTIDNING
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BEHANDLA SMÄRTAN EFTER
INGREPPET

FIGUR 3. Avhorningssmärtan påverkar kalvarnas vilobeteende. De skulle gynnas av behandling av eftersmärta i tre till fem dagar efter avhorningen.

beteende (Figur 3). Genom att undersöka hur länge de avhornade kalvarna vilar
och deras sömn får man i framtiden
eventuellt mera information om hur
länge eftersmärtan varar och hur den
kan vårdas. De knapphändiga forskningsdata som finns tillgängliga visar att
kalvarna känner smärta flera dagar efter

avhorningen och skulle gynnas av
behandling av eftersmärta i tre till fem
dagar efter avhorningen. Tills vidare
finns det ingen forskning i vad som skulle vara ett säkert och praktiskt sätt att
behandla eftersmärtan. Vi rekommenderar ändå att den behandlande veterinären från fall till fall överväger att ➤

MINNESLISTA VID AVHORNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avhorna bara friska kalvar.
Välj ett sedativum som inte verkar för länge.
Ge antiinflammatorisk behandling före ingreppet.
Klipp hårväxten runt hornanlagen.
Bedöva hornanlagen.
Testa att bedövningen har verkat före bränningen.
Bränn med en fungerande avhorningsbrännkolv noggrant runt hornanlaget och bara så länge det är nödvändigt.
8. Låt kalven återhämta sig från det lugnande medlet på en varm, säker
och lugn plats.
9. Överväg från fall till fall en längre behandling av eftersmärtan hos
avhornade kalvar.
10. Instruera ägaren att övervaka kalvarna särskilt noggrant under några
dagar efter avhorningen.
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➤ medicinera avhornade kalvar på nytt med
meloxikam 48 timmar efter ingreppet.
VILJAN TILL SMÄRTLINDRING
ÄR VIKTIG

Trots smärtan som avhorningen innebär,
de internationella rekommendationerna
för smärtlindring och de många tillgängliga smärtstillande medlen är det globalt
fortfarande rätt vanligt att låta bli att
behandla avhorningssmärtan (liksom
annan smärta hos nötkreatur). De
huvudsakliga hindren för användning av
smärtlindring är bristfällig kunskap och
kostnader. Man vet inte alltid hur ett
djur som upplever smärta beter sig, kännedomen om läkemedel för smärtlindring är ringa, man är rädd för biverkningar av läkemedlen och man vet inte
vilken nytta djuren har av smärtlind-

❘❙❚

ringen. Dessutom anses det inte alltid
viktigt att behandla smärtan.
I vår forskning kunde vi konstatera
att sådana producenter som ansåg att
avhorningssmärtan är stark, i regel förhöll sig seriösare till nötdjurens smärta
än de producenter som ansåg att smärtan är lindrigare. De producenter som
ansåg att avhorningssmärtan är stark och
att smärtlindring är viktig sörjde dessutom bättre för kalvarnas smärtlindring
än de producenter som ansåg att smärtan var lägre och behovet av smärtlindring mindre. Ett sätt att öka användningen av smärtlindring vid avhorning
kunde vara att upplysa producenter,
djurskötare och veterinärer om vilken
smärta kalven upplever, informera om
tillgängliga läkemedel och vikten av
smärtlindring.

Hälsan hos kalvar som ska avhornas
kan främjas med god avhorningsteknik,
genom att söka allt bättre metoder för
att lugna djuren och genom att finna ett
säkert och effektivt sätt att behandla den
långvariga smärtan efter avhorningen.
Avhorningssmärtan fungerar även som
modell för smärta hos unga nötdjur.
Genom att forska i den ökar vi kunskapen om och metoderna att identifiera
och behandla andra smärttillstånd hos
nötkreatur.
*ANN-HELENA HOKKANEN, veterinär, VMD,
Dipl ECAWBM (WSEL), veterinärmedicinska
fakulteten, PO Box 57, 00014 Helsingfors
universitet, Finland.
LAURA HÄNNINEN, veterinär, VMD, Dipl
ECAWBM (WSEL), docent, veterinärmedicinska
fakulteten, PO Box 57, 00014 Helsingfors
universitet, Finland.

noterat

❘❙❚ Under 2016 nådde landets länsstyrelser
för första gången målet att genomföra
lika många planerade djurskyddskontroller
som anmälningskontroller, visar Jordbruksverkets sammanställning av djurskyddskontrollerna under 2016.
– Det är väldigt glädjande att vi har
nått den här balansen. Länsstyrelsernas
djurskyddsenheter har jobbat hårt för
att prioritera de planerade kontrollerna
i enlighet med den styrning vi har, säger
Jenny Larsson, enhetschef vid Länsstyrelsen i Gävleborg och ordförande för länsstyrelsernas chefsnätverk för djurskyddsoch veterinära frågor.
Jordbruksverkets årssammanställning
visar att det gjordes 10 899 djurskyddskontroller under 2016, en minskning
med omkring 1 000 kontroller.
– Jag ser flera anledningar till detta.
Den främsta är sannolikt att anslagen
till länsstyrelsernas djurskyddsarbete
minskade inför 2016. Detta justerades i
vårpropositionen men innebar att många
länsstyrelser hade mindre personalresurser
på området under delar av året, säger
Jenny Larsson.
22
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Ökning av planerade djurskyddskontroller

Under 2016 nådde landets länsstyrelser för första gången målet att genomföra lika
många planerade djurskyddskontroller som anmälningskontroller.

Anmälningsärenden tar fortfarande
mycket resurser i anspråk. Under 2016
kom nästan 13 000 anmälningsärenden
in till länsstyrelserna. 45 procent av de
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kontroller som följde var utan anmärkning.
Källa: pressmeddelande från Länsstyrelsen Skåne den 2 maj. ■
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Dyrevelfærdsmæssige
problemer i forbindelse
med hundeavl
Målrettet avl af racehunde er med til at opretholde en mangfoldighed af racer, men stiller store krav til avlen.
De tydeligste dyrevelfærdsmæssige problemer der ses i forbindelse med avl er overtypning. Overtypning er et
resultat af overfortolkning af racestandarden og er direkte eller indirekte relateret til de givne avlsmål.
MERETE FREDHOLM, Dr Med Vet, PhD, professor*

SVENSK VETERINÄRTIDNING

det vil sige man ved hvad
man får når man køber
en raceren hund. På den
anden side stiller den
begrænsede genetiske
variation store krav til
avlen.
De tydeligste dyrevelfærdsmæssige problemer
der ses i forbindelse med
avl er overtypning. Overtypning er en bevidst
fremavling af bestemte
egenskaber, der har
direkte negative konsekvenser for sundhed og
velfærd og som implicit
kan føre til yderligere
begrænsning af den
genetiske variation. Derudover er der velfærdsmæssige problemer som
er direkte konsekvenser
af den begrænsede genetiske variation, i form af
FIGUR 1. Kunstneren William Hogarth i et selvportræt med
høj forekomst af arvelige
sin mops, 1745. Hundens næse er betydeligt længere en
lidelser. Endelig kan visse
hos mopsen i dag.
adfærdsproblemer ses
som problemer opstået
på grund af avlen. Der er stor forskel
egenskaber. Det store udvalg af racer
mellem racerne på omfanget af velfærdsbetyder at det er muligt at anskaffe sig
mæssige problemer. Da sygdomsforeen hund, der stort set kan opfylde
komst og dødsårsager ikke bliver registethvert krav til temperament og brugsreret systematisk, er det vanskeligt at
egenskaber. Den begrænsede genetiske
danne sig det fulde billede over problevariation inden for racerne sikrer på den
mernes omfang i de enkelte racer.
ene side de racetypiske karakteristika,
➤
FOTO: WIKIPEDIA

H

unden nedstammer som
bekendt fra ulven (Canis
lupus), og domesticeringen
af den går mange tusinde år
tilbage. Det bliver stadig
debatteret, hvorvidt domesticeringen er
sket et eller to steder i verden. Det bliver
ligeledes debatteret om de tidlige jægeresamlere aktivt har tæmmet og avlet på
ulve, eller om ulven har domesticeret sig
selv ved at bosætte sig tæt på mennesker
for at ernære sig af affald og søge varme
ved lejrbål og derved er blevet tammere
for hver generation (4). Der er imidlertid ingen tvivl om at det, der har formet
moderne hunderacers arvemateriale
(genomer), er at de har været gennem to
”flaskehalse” som har indsnævret den
genetiske variation inden for de forskellige racer.
Den første ”flaskehals” forekom i forbindelse med udvælgelse af dyr med
egenskaber, der kunne være til gavn for
mennesker, fx i forbindelse med jagt og
bevogtning. Afghansk mynde og chow
chow er blandt verdens ældste hunderacer, og begge disse racer blev oprindeligt
brugt som vagt- og hyrdehund. Den
anden ”flaskehals” forekom for ca 200 år
siden, da de moderne racer blev etableret ved systematisk avl inden for lukkede
populationer (Figur 1).
Den systematiske avl har ført til at der
er etableret omkring 400 distinkte hunderacer, hver med individuelle særpræg
både hvad angår udseende og brugs-
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➤ EKSEMPLER PÅ OVERTYPNING-

FIGUR 2. Oprindelig fransk bulldog.

EKSEMPLER PÅ ARVELIGE
SYGDOMME

Alle pattedyr (inklusive mennesket) er
bærere af et antal recessive sygdomsgener
og sygdomsdisponerende gener, som
kan resultere i arvelige sygdomme. De
recessive sygdomsgener resulterer i sygdom når de optræder i homozygot form,
og de sygdomsdisponerende gener giver
sygdom, når de forekommer i uheldige
konstellationer eller når der er for mange
af dem i et givent individ. I store populationer med stor genetisk variation er
risikoen for, at der opstår homozygoti
og/eller ”ophobning” af sygdomsdisponerende gener mindre, end den er i små
populationer med begrænset genetisk
variation.
Den begrænsede genetiske variation
i hunderacerne afspejler sig i at der
inden for alle hunderacer findes et
antal racespecifikke arvelige sygdomme, hvoraf nogle har en
meget høj prævalens. I data-

FOTO: DAVID ROWLEY

FIGUR 3. ”Moderne” fransk bulldog.

basen ”Online Mendelian Inheritance in
Animals” (omia.angis.org.au/home/) er
der for tiden registreret 698 arvelige sygdomme hos hunde. Dette antal er
utvivlsomt en undervurdering af det
reelle antal, da der ikke er fuld åbenhed
om sygdomsforekomst.
Mulighederne for at anvende avlen til
at udrydde recessive sygdomme er forbedret betragteligt de senere år, idet de
fremskridt der er gjort inden for det
molekylærgenetiske område har medført
at der til stadighed etableres nye DNAtests til diagnostik. Når DNA-tests
anvendes systematisk, er det muligt at
udrydde en recessiv sygdom fra en
population og samtidig undgå at indsnævre den genetiske variation yderligere.
Ved at tillade brugen af anlægsbærere
i avlen udelukkende til parring med
hunde der er testet fri, undgår man at

FIGUR 4. Hos mastino napoletano er der blevet ”moderne” at have meget rynket hud med dybe hudfolder.
24
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Overtypning er et resultat af overfortolkning af racestandarden og er direkte
elle indirekte relateret til de givne avlsmål. Fransk og engelsk bulldog samt
mops er eksempler på racer, der bærer
præg af overtypning (13). Det væsentligste problem i disse racer er brachycephalt syndrom (BOAS), som medfører
vejrtrækningsproblemer og i alvorlige
tilfælde kræver operation.
Omfanget af BOAS både i Danmark
og i udlandet har vist sig at være betydeligt (11, 14). Vejrtrækningsproblemerne
er forbundet med det meget fladtrykte
næseparti, som er et karakteristisk racepræg. Det er vist at risikoen for at udvikle
BOAS øges markant i relation til næseryggens længde (12). Som det fremgår af
illustrationerne har næseryggens længde
hos fransk bulldog/mops været betydeligt længere tidligere, end den er hos
disse racer i dag (Figur 2 og 3).
Et andet eksempel på overtypning er
at det inden for visse hunderacer, som fx
mastino napoletano og shar pei, er blevet ”moderne” at have meget rynket hud
med dybe hudfolder. Disse hudfolder,
som disponerer for hudbetændelse, er et
resultat af deponering af overskydende
hyaluronan i huden (Figur 4). Hyaluronan er et molekyle som potentielt kan
være pro-inflammatorisk. Det er blevet
diskuteret, om der en sammenhæng
mellem ”rynket hud” og familiær shar
pei-feber – en arvelig sygdom, som er
udbredt hos shar pei (10).
I forbindelse med overtypning lægges
et selektionspres på specifikke egenskaber. Det vil sige at kun de avlsdyr, som i
mest udpræget grad udviser de ønskede
karakteristiske træk, udvælges til avl.
Samtidig fravælges de øvrige avlsdyr,
hvilket mindsker den genetiske variation
i racen og gør det svært at undgå en
øget grad af indavl.

FOTO: COLOURBOX
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Polygent nedarvede sygdomme

Sygdomme, der skyldes ”ophobning” af
sygdomsdisponerende gener (såkaldt
polygent – eller kvantitativt nedarvede
sygdomme), bliver typisk også påvirket
af miljøfaktorer. De er vanskeligere at
håndtere i populationerne, til dels fordi
det for den enkelte hundeavler eller ejer
er vanskeligt at se, om der sker forbedringer.
Hofte- (HD) og albueledsdysplasi
(AD) er eksempler på polygent nedarvede
sygdomme. Begge forekommer i en lang
række racer, og i mange af dem har der
i en lang årrække været indført screeningsprogrammer på baggrund af røntgendiagnostik. Man har i mange lande
inden for de senere år også brugt indeksberegning (udregning af ”estimated breeSVENSK VETERINÄRTIDNING

ding value” (EBV))
for at få et mere retvisende billede af
det genetiske potentiale i forhold til
hofte- og albuestatus hos den enkelte
hund. Ved indeksberegningerne inddrages oplysninger
fra beslægtede individer i bedømmelsen, og disse beregninger er baseret på
det samme teoretiske grundlag som
anvendes i forbindelse med selektion
på produktionsdyrene. En stor amerikansk undersøgelse
af effekten af anvendelse af indeks i
avlsarbejdet har vist,
at det er muligt at
forbedre både hofter og albuer betydeligt, hvis der bliver taget hensyn til
indeks ved udvælgelse af avlsdyr (9).
Det er indlysende,
FIGUR 1. En svensk undersøgelse har vist, at selektion af udstilat det er vanskeligere
lingshunde er ufavorabelt korreleret med legesyge, nysgerrighed og aggressivitet.
at etablere DNAtests for polygent
nedarvede sygdomme end det er for recessive sygdomme,
adfærd det er lykkedes at etablere melmen der vil utvivlsomt komme flere tests
lem de forskellige racer. Selektion for
også til de polygene sygdomme i fremadfærd hos hunde går helt tilbage til
tiden. Genotypningsfirmaet Bioiberica
etableringen af de forskellige racer. Flere
lancerede for nogle år siden en DNAhunderacer er historisk set blevet selektest (Dysgen™), som angiveligt skulle
teret for aggression, specielt aggression
kunne bruges til at bedømme prædispooverfor fremmede. Rottweilere, dobersition for HD i labrador retriever. Testen
mann pinschers, schæferhunde og akita
er afprøvet i den danske labrador retrieinu er eksempler på racer, der tidligere er
verpopulation og denne afprøvning
blevet selekteret for aggressiv adfærd (6).
viser, at der ikke er statistisk evidens for
Selektionen har gennem de seneste årtier
at testen har en prædiktiv værdi i forundergået forandringer som har haft
hold til HD (1). Dysgen™-testen er en
indflydelse på racetypisk adfærd. Således
såkaldt markørtest, og som undersøgelhar en svensk undersøgelse vist, at seleksen i den danske population viser, er det
tion af udstillingshunde er positivt koruhyre vigtigt at validere sådanne tests.
releret med frygtsomhed og ufavorabelt
korreleret med legesyge, nysgerrighed og
ADFÆRDSPROBLEMER
aggressivitet (15) (Figur 5).
Der er ingen tvivl om at det genetiske
Adfærdsproblemer som svarer til det
bidrag til hundeadfærd er betydeligt,
man hos mennesker kalder ”obsessive
hvilket er afspejlet i den variation i
compulsive disorder” (OCD, tvangs- ➤
FOTO: SHELTIEBOY

avle syge hunde samtidig med at man
har mulighed for at opretholde den
genetiske variation. Det kan være en
udfordring at overbevise hundeavlere
om, at det er fornuftigt at avle på
anlægsbærere. Der er imidlertid mange
eksempler på denne praksis, fx er den
test der blev udviklet til diagnostik af
polyneuropati i alaskan malamut (2),
anvendt på denne måde i mange lande i
verden.
Den store entusiasme i forhold til
etablering og brug af DNA-test har
imidlertid også resulteret i, at der lanceres tests der ikke er tilstrækkeligt valide.
Et eksempel på dette er testen udviklet
til diagnostik af ”collie eye anomaly”
(CEA) hos blandt andet collie og shetland sheepdog. En undersøgelse af sammenhæng mellem den kliniske diagnose
og diagnosen opnået ved DNA-test i de
danske populationer har vist, at testen
kun er prædiktiv hos shetland sheepdog
(5). Da der ikke er nogen sammenhæng
mellem den kliniske og genetiske diagnose i den danske colliepopulation, vil
anvendelsen af testen være direkte skadelig for populationen og føre til udelukkelse af raske hunde fra avlen. Dette
eksempel illustrerer at der er behov for
validering af de DNA-tests der bliver
lanceret. Selv om dette, for nærværende,
ikke bliver gjort systematisk, er der stor
fokus på området i de nordiske kennelklubber. Dansk Kennel Klub har støttet
en lang række specialer med fokus på
validering af DNA-tests.
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➤ handlinger), ses også hos hunde. OCD
udspringer af normal adfærd, der bliver
til en besættelse fx i form af overdrevet
gnaskning og sutning af egen flanke. En
genetisk undersøgelse af dette fænomen
hos dobermann pinschere viser, at genetikken spiller en stor rolle for udviklingen
af fænomenet (3). Selv om adfærd både
er vanskelig at definere og at måle, er der
således ingen tvivl om at man gennem
selektiv avl både kan fremavle hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd.
MAN VED, HVAD MAN FÅR

Målrettet avl af racehunde er med til at
opretholde en mangfoldighed af racer,
som kan opfylde en bred vifte af ønsker
både i forhold til temperament, brugsegenskaber, størrelse og udseende. Når
man køber en raceren hund, har man
stor sikkerhed for, at ”man ved, hvad
man får” i forhold til disse egenskaber.
Der er ingen tvivl om, at denne mangfoldighed af racer har både stor velfærdsog brugsmæssig betydning for mennesker. Der er heller ikke nogen tvivl om, at
den mest afgørende faktor i forhold til
opretholdelse af velfærd hos vores racehunde, er opretholdelse af høj genetisk
variation med fokus på sundhed. Overtypning er et betydeligt problem i visse
racer, og de velfærdsmæssige problemer
der følger med, er en direkte trussel for
racernes fortsatte eksistensberettigelse.

26

Referencer
1. Bank A & Ström A. Validation of the
Dysgen hip dysplasia DNA test in the
Danish population of Labrador Retrievers. Master Thesis, Department of
Veterinary Clinical and Animal Sciences,
University of Copenhagen, 2016.
2. Bruun CS et al. A Gly98Val mutation in
the N-Myc downstream regulated gene 1
(NDRG1) in Alaskan malamutes with
polyneuropathy. PLoS ONE, 2013, 8, 2,
e54547.
3. Dodman NH, Karlsson EK, Moon-Fanelli A
et al. A canine chromosome 7 locus confers compulsive disorder susceptibility.
Mol Psychiatry, 2010, 15, 8–10.
4. Frantz LAF et al. Genomic and archaeological evidence suggests a dual origin
of domestic dogs. Science, 2016, 6290,
352.
5. Fredholm M, Larsen RC, Jönsson M et al.
Discrepancy in compliance between the
clinical and genetic diagnosis of choroidal hypoplasia in Danish rough collies
and Shetland sheepdogs. Anim Genet,
2016, doi:10.1111/age.12405.
6. Hart BL & Hart LA. Selecting pet dogs
on the basis of cluster analysis of breed
behavior profiles and gender. J Am Vet
Med Assoc, 1985, 186, 1181–1185.
7. Lindblad-Toh K et al. Genome sequence,
comparative analysis and haplotype
structure of the domestic dog. Nature,
2005, 438, 7069, 803–819.
8. Lund, J. Afdækning af årsager til aflivning af familiedyr I Danmark. Rapport
udarbejdet gennem et samarbejde mellem Dyrenes Beskyttelse og Institut for
Produktionsdyr og Heste. KU-LIFE, 2007.
9. Oberbauer AM, Keller GG & Famula TR.
Long-term genetic selection reduced

NUMMER 6

•

2017

10.

11.

12.

13.

14.

15.

prevalence of hip and elbow dysplasia in
60 dog breeds. PLoS ONE, 2017, 12, 2,
e0172918.
Olsson M et al. A novel unstable duplication upstream of HAS2 predispose to
a breeding-defining skin phenotype and
a periodic fever syndrome in Chinese
Shar-Pei dogs. PLoS Genetics, 2011, 7,
3, e1001332.
Packer RMA, Hendricks A & Burn CC.
Do dog owners perceive the clinical
signs related to conformational inherited
disorders as »normal« for the breed? A
potential constraint to improving canine
welfare. Animal Welfare, 2012, 21,
81–93.
Packer RMA, Hendricks A, Tivers MS &
Burn CC. Impact of facial conformation
on canine health: brachycephalic
obstructive airway syndrome. PLoS ONE,
2015, 10, 10, e0137496.
Rooney NJ. The welfare of pedigree
dogs: Cause for concern. Journal of
Veterinary Behavior, 2009, 4, 180–186.
Sandøe P, Hansen KI, Eriksen T & Fredholm M. Hvad er der galt med min bulldog? Om mulighederne for at forebygge
fremavl af hunde med brachycephalt
syndrom. Dansk Veterinærtidsskrift,
2013, 12, 11–14.
Svartberg, K. Breed-typical behaviour in
dogs – historical remnants or recent
construction. Applied Animal Behaviour
Science, 2005, 96, 293–313.

*MERETE FREDHOLM, Dr Med Vet, PhD,
professor, Institut for veterinær- og husdyrvidenskab, Det sundhedsvidenskabelige fakultet,
Københavns Universitet, Blegdamsvej 3B,
2200 København N, Danmark.

SVENSK VETERINÄRTIDNING

SVT 6 2017 FI:Layout 1

17-05-13

11.23

Sida 27

NORDISKT TEMA – DJURSKYDD

Djurskyddsproblem i samband
med djurtransporter i Europa
Långväga djurtransporter inom och ut från EU har länge rapporterats medföra stora välfärdsrisker för djuren.
Författaren har arbetat som djurtransportkontrollant i flera EU-länder under många år, och sammanfattar
de allvarligaste djurskyddsproblemen som han registrerat vid kontrollerna.
ALEXANDER RABITSCH, veterinär*

Jag är en österrikisk veterinär som arbetat som officiell veterinär för länsstyrelsen i Kärnten, Österrike, med att utföra
officiella inspektioner av levandedjurtransporter under drygt 14 år. Jag har
byggt upp en omfattande erfarenhet i
både att bedöma och föreläsa om djurs
välbefinnande vid transporter. Under
åren har jag blivit ombedd att rapportera mina erfarenheter till bland annat
EU-organ, nationella departement och
myndigheter och vid internationella
konferenser.
Idag har jag, vid sidan av mitt arbete
som kliniskt verksam veterinär, kontrakt
med flera ideella djurskyddsorganisationer som konsult. Där driver jag bland
annat djurtransportkontrollutbildning
för poliser och officiella veterinärer i
Polen, Tyskland och Belgien. Jag har
även publicerat en bok (”The myth of
enforcement of regulation (EC)1/
2005”, 2016) som sammanställer resultat från djurtransportinspektioner i EU
under åren 2007–2014. Boken är utgiven i samarbete med djurskyddsorganisationen Animal’s Angels och kan laddas
ner utan kostnad från deras hemsida
www.animals-angels.com.
RÄTTSLIG GRUND

Rådets förordning (EG) nr 1/2005
reglerar skydd av däggdjur under transport i samband med den ekonomiska
aktiviteten inom den Europeiska unionen, inklusive gränskontroller. Dom C300/05 i EG-domstolen föreskriver att
tiden det tar att lasta och lossa djuren
ska ingå i restiden. EG-domstolen gör
också i domen C-424/13 bedömningen
SVENSK VETERINÄRTIDNING
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FIGUR 1. Många fordon är konstruerade så att djuren kan få delar av sina kroppar fastklämda i olika inredningsdetaljer.

att kraven för vattnings- och utfodringsintervall liksom längden på resor och
viloperioder som anges i förordningen
gäller även om transporten lämnar EU.
VANLIGA BRISTER

Förordningen om skydd av djur under
transport innehåller ett stort antal
bestämmelser som inte har efterlevts på
ett acceptabelt sätt under åtskilliga år.
Följande överträdelser upptäcks regelbundet vid djurtransportkontroller i
flertalet EU-länder:
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Klämskador

Många fordon är konstruerade så att
djuren kan få delar av sina kroppar fastklämda under avdelare, i glipor mellan
rörliga golv och sidoväggar på lastbilar
eller mellan metallstänger i rörkonstruktioner (Figur 1).
Otillräcklig boxhöjd, otillräcklig
ventilation

EUs transportförordning saknar exakta
siffror för minsta tillåtna utrymme ovanför djuren för alla djur utom hästar, där ➤
27
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FIGUR 2. Otillräcklig boxhöjd gör att man regelbundet ser sändningar av djur som slår sina ryggar i transportbilens tak.

Otillräcklig vattentillgång

Förordningen innehåller tabeller med
minsta golvutrymme som krävs för får,
nötkreatur och svin (100 kg). Redan
dessa beläggningsgrader medför stora
problem eller omöjliggör för alla djur att
nå vattennipplarna (som krävs vid långväga transporter) och att ligga ner i sin
naturliga ställning samtidigt. Dessutom
omöjliggörs för personalen att inspektera
djuren på rätt sätt. Ändå förekommer
det ofta att inte ens de lägsta utrymmeskraven för djuren uppfylls (Figur 4).

Under långa transporter måste djuren
ges tillgång till vatten vid definierade
intervall (nötkreatur, får, getter) eller
kontinuerligt (grisar). Alltför ofta får
djuren inte vatten alls eller vattnas otillräckligt. Orsakerna är flera: vissa djur
känner inte igen det aktuella vattensystemet som en vattenkälla och vissa djur
vet inte hur man använder vattennipplar
eller tråg (djuren är inte bekanta med
den typen av utrustning eftersom andra
system använts på gårdarna) (Figur 5).

FIGUR 4. Det förekommer ofta att inte ens de lägsta utrymmeskraven i EUs
djurtransportförordning uppfylls.
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Alltför höga beläggningsgrader

FOTO: ALEXANDER RABITSCH

➤ den inre höjden i fordonet ska vara
minst 75 cm högre än mankhöjden för
det högsta djuret. Behovet av tillräcklig
plats ovanför djuren, så att ventilationen
fungerar och de kan stå och röra sig
naturligt, åsidosätts ofta. Följaktligen ses
regelbundet sändningar av djur som slår
sina ryggar i transportbilens tak (Figur
2). Dessutom ignorerar fjäderfäindustrin för det mesta förordningens ventilationsbestämmelser helt, med följden
att luften blir stillastående, klibbig och
varm i många transportlådor (Figur 3).

FIGUR 3. Fjäderfäindustrin ignorerar för det mesta förordningens
ventilationsbestämmelser helt, med påföljden att luften i transportlådorna blir dålig och fåglarna blir skadade.

FIGUR 5. Vissa djur känner inte igen bilens vattensystem
som en vattenkälla och vissa djur vet inte hur man använder vattennipplar.
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FIGUR 6. Ibland är vattennipplarna helt enkelt utom räckhåll för

kan använda dem), vattensystemet kan
vara trasigt, vattenledningarna frusna på
vintern eller förarna kanske bara struntar i att vattna djuren (t ex på grund av
tidspress).
Vätskebrist hos icke avvanda kalvar

Det är vanligt att man hittar ett antal
uttorkade individer vid slutet av en 19timmarstransport av icke avvanda kalvar
(Figur 7). De allra flesta av dessa unga
djur är beroende av flytande föda, men de
är oförmögna att använda dricksvattenutrustningen (metallnipplar) på rätt sätt.
Dessutom innehåller vätsketankarna i
lastbilarna oftast bara kallt vatten och
varken elektrolyter eller mjölkersättning

erbjuds. Följaktligen har vissa djur inte
druckit alls och några har druckit för
mycket vatten. Trots vetenskapliga bevis
för att det ”under transport är tekniskt
omöjligt att mata kalvar ombord på fordonet med mjölk eller mjölkersättning”
(2) transporteras cirka 1,4 miljoner icke
avvanda kalvar per år utan tillräcklig tillförsel av flytande föda.
Värmestress

Ventilationssystemen som används i
transportbilarna kan – i bästa fall – cirkulera luften, men de är inte i stånd att
minska temperaturen i fordonen. Transporter på sommaren med utomhustemperaturer högre än 35°C sker regelbun- ➤

FOTO: ANIMAL’S ANGELS

Vissa vattenanläggningar är inte anpassade till de transporterade djurens specifika dryckesbeteende (t ex nötkreatur
som måste doppa sina mular i en ränna)
medan djuren vid andra transporter inte
kan komma åt vattengivarna på grund
av det begränsade utrymmet på lastbilen. Ofta ser man ett otillräckligt antal
eller otillräcklig fördelning av vattningsanordningar, t ex bara på ena sidan av
en lastbil eller bara i hörnen av boxarna.
Ibland är vattennipplarna helt enkelt
utom räckhåll för djuren (Figur 6). Det
är inte ovanligt att dominanta djur inte
låter andra närma sig vattenkoppar eller
nipplar, vattningsanordningarna kan
vara fyllda med gödsel (så att djuren inte

FIGUR 7. Det är vanligt att man hittar ett antal uttorkade individer
vid slutet av en 19-timmarstransport av icke avvanda kalvar.

FOTO: ALEXANDER RABITSCH

djuren.

FIGUR 8. Transporter på sommaren med utomhustemperaturer högre än
35°C sker regelbundet inom EU och orsakar allvarlig värmestress hos djuren.
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FIGUR 9. Köttdjur med brutet framben. Gång på gång
försöker transportörerna få med svaga, sjuka eller skadade djur till slakt.
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➤ det inom EU. Detta är uttryckligen förbjudet, men ignoreras på bred front och
orsakar allvarlig värmestress hos djuren
(Figur 8).
Djur som är olämpliga för transport

Gång på gång försöker transportörerna
få med svaga, sjuka eller skadade djur till
slakt, djur som aldrig borde ha lastats på
bilarna (Figur 9).
HANTERINGSPROBLEM

Skador och sjukdomar

När djur blir svårt skadade eller sjuka
under (gränsöverskridande) transporter,
är det ofta mycket svårt för förarna att få
adekvat hjälp i rimlig tid. Orsakerna är
att det ofta är svårt att nå officiella veterinärer och praktiker i ett främmande
land (speciellt om olyckan sker på natten
eller på helger), att det uppstår kommu-

Vi vill ha dig.
Och din syrra. Din mamma. Din granne.
Och kanske din kompis. För tillsammans
kan vi göra världen bättre. Vill du vara
med? Sms:a medlem till 72 900 eller gå
in på www.naturskyddsföreningen.se.
Ett medlemskap kostar 24 kr/mån.

nikationsproblem, svårigheten att utföra
behandlingar på bilarna, bristen på lokaler för avlastning av djuren och det ekonomiska trycket på förarna att nå
bestämmelseorten i tid. Tidsförlust
kombinerad med behandlingskostnader
är inte det mest tilltalande alternativet
för en transportör.
Oförutsägbara förseningar

Det finns olika fördröjningar som kan
uppstå under transport och ofta kan de
varken förutses eller undvikas av transportföretagen. Vid många tillfällen
tvingas förarna parkera en lastad transportbil i direkt solljus eftersom det inte
finns någon lämplig plats i skuggan.
Under varmt väder stiger temperaturen
inuti en stillastående lastbil mycket och
snabbt. Detta utsätter djuren ombord
för stort lidande och livsfara, höga temperaturer kan snabbt bli dödliga. Dessutom finns det ofta ingen tillgång till
vatten och ingen möjlighet för lossning
eller omvårdnad av djur under dessa förseningar.
Oförenliga lagstiftningar

Om en långväga transport utförs av två
förare, fastslår EUs arbetsmiljölagstiftning att de måste lämna bilen efter 18
timmar (i undantagsfall 20 timmar) för
att få sin lagstadgade viloperiod. För att
få fortsätta transporten måste ett annat
par förare ta över från den punkten och
dessa får inte ha suttit med i lastbilen
från början. Därför bryter djurtransporter som varar mer än 20 timmar med
bara två förare mot lagen, men de utförs
ändå ofta.

som organisatören har lämnat är realistisk och visar att bestämmelserna ...
efterlevs” (1). Ett brett spektrum av
lagar, bortsett från dem som rör veterinära frågor, måste beaktas i rimlighetskontroller. Det är en realitet i Europa
att t ex två förare transporterar grisar
under en period av 24 timmar utan
avbrott, i strid med förordningen om
harmonisering av viss sociallagstiftning
på vägtransportområdet (EG 561/2006).
Enligt denna förordning får bland annat
den dagliga körtiden för varje förare inte
överstiga nio timmar.
Den officiella veterinär som ansvarar
för transportkontrollen har inte bara rätt
utan är dessutom skyldig att vägra skriva
under färdjournalen, om det finns en
hög sannolikhet att djuren drabbas av
skador, smärta eller onödigt lidande
under den planerade resan. Numera
– efter EG-domstolens dom C-424/13 –
medför de oförutsägbara förseningarna
vid gränsen mellan Bulgarien och Turkiet (timmar till flera dagar), avsaknaden
av mellanstationer i tredje länder (Turkiet, Ryssland, Uzbekistan, Kazakstan)
eller omedelbar försäljning och omlastning av djur till andra transportmedel på
ankomstorten, i de flesta fall en skyldighet att vägra underteckna färdjournalen.
Enligt protokollet om djurskydd och
djurens välfärd som kopplats till Amsterdamfördraget, ska EUs medlemsstater
inte bara ta viss hänsyn utan full hänsyn
till djurens välfärdsbehov. Det hänger
till stor del på de veterinära kontrollerna
att så verkligen sker i samband med
långa djurtransporter.
Referenser

BRISTANDE RIMLIGHETSKONTROLLER

Veterinärmyndigheterna bör vid granskning av transportdokument ha i åtanke
att lastning och lossning av djur är förfaranden som ska ingå i transporttiderna.
Man måste därmed minska den beräknade maximala tiden för djuren med
fordonet i rörelse, när det gäller t ex godkännande av en färdplan.
Myndigheterna får aldrig tillåta eller
tolerera att transportförfaranden som
bygger på brott mot EUs förordningar
ska kunna genomföras. Därför måste
rimlighetskontroller av transporter utföras mer noggrant, så att ”den färdjournal
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*ALEXANDER RABITSCH, veterinär,
Waldstraße 13, 9170 Ferlach, Österrike.
E-post: animalwelfare@rabitsch-vet.at,
hemsida: www.rabitsch-vet.at
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Vilken är din diagnos? – Idisslare
blev sämre nästa dag. Den hade under natten haft mörk
avföring och hade kissat lite då halmen var blöt.
Djurägaren bestämde sig för att remittera in baggen till
idisslarmedicin på SLU i Uppsala.

Veterinär tillkallades för att undersöka en bagge
som under de senaste dagarna blivit inappetent
och dragit sig undan. Fallet är beskrivet och tolkat
av Ester Malmström, Josef Dahlberg och Gustav
Averhed, Avdelningen för idisslarmedicin och epidemiologi, Kliniska Vetenskaper, SLU.

Får, bagge, två år
A NAMNES : Veterinär tillkallades då en tvåårig bagge hade
fått minskad foderlust och blivit mer avståndstagande.
Djuret åt i stort sett inget kraftfoder men pillade lite i
grovfodret och åt bark från grankvistar. Enligt djurägaren
brukade baggen alltid komma vid inkallning men en dag
låg den kvar under ett träd i hagen.
Veterinären var ute för att undersöka baggen och fann
att dess allmäntillstånd var sänkt men djuret kom fram
och ville äta direkt ur handen. Veterinären noterade i fält
att baggen var uttorkad, hade en låg våmfrekvens med
svaga våmljud, hög hjärtfrekvens, drog in buken och
verkade smärtpåverkad. Baggen fick en påse ringer-acetat
intravenöst och NSAID. Den svarade initialt på detta men

❘❙❚

K LINISKA SYMTOM : Vid ankomsten till kliniken hade djuret lindrigt sänkt allmäntillstånd och hullet bedömdes vara
lågt. Vid den allmänkliniska undersökningen noterades
förhöjd hjärtfrekvens (90 slag/min), ansträngd andning
med ökade andningsljud bilateralt och lindrigt bilateralt
gult nosflöde. Lymfknutorna var utan anmärkning, temperatur 38,3°C, lindrigt krum rygg och ihopdragen buk
till och från under undersökningen. Djuret var måttligt
dehydrerat. Vid undersökning av munhålan sågs inget
avvikande.
Vid undersökning av penis fann man att den var lindrigt svullen men patienten visade ingen smärta vid palpation. Förhuden var lindrigt hyperemisk. Efter undersökningen kissade baggen en liten mängd urin.
Å TGÄRDER

OCH DIAGNOSTIK

Baggen behandlades med NSAID (meloxicam) eftersom
den var smärtpåverkad och ringer-acetat för att behandla

noterat

Veterinärprofessor får internationellt pris
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FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER, SLU

❘❙❚ Jens Häggström, veterinär och professor vid SLU/Universitetsdjursjukhuset, kommer att få utmärkelsen WSAVA International
Award for Scientific Achievement, meddelade SLU den 21 april.
WSAVA International Award for Scientific Achievement är en
utmärkelse baserad på ”enastående bidrag av en veterinär som
har haft en betydande inverkan på utvecklingen av kunskap om
orsak, upptäckt, botemedel och/eller kontroll av sjukdomar hos
sällskapsdjur”. Jens Häggström har bedrivit hjärtforskning på
hund och katt i drygt 25 år och kunde hösten 2016 presentera
resultatet från en global studie som blev en världssensation. Studien visade att behandling med pimobendan fördröjer utvecklingen
av hjärtsvikt med ungefär 15 månader hos drabbade hundar och
leder till ökad överlevnad utan att ge allvarliga biverkningar (se
notis i veterinärtidningen 2/17).
Jens mottar utmärkelsen i september i år i samband med
WSAVA World Congress. ■

Jens Häggström kommer att få utmärkelsen WSAVA International
Award for Scientific Achievement vid WSAVAs kongress i höst.
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dehydreringen. Blodprov togs för att kontrollera röda och
vita blodkroppar samt njur- och levervärden. Glutavactest (fibrinogen) togs och den stelnade på under fyra
minuter. Vid en djupare undersökning av respirationsorganen fann man inget ytterligare än förhöjd andningsfrekvens och ökade lungljud bilateralt. Ett ultraljud
gjordes på båda lungorna men man fann inget avvikande.
Baggen sattes på bakdelen och man djuppalperade
magen och fick då kraftiga smärtsymtom (Figur 1). Man
såg nu en svullnad över pungens bas som var lindrigt hård
i sin konsistens. Vid palpation av penis kunde ingen urinsten kännas och processus urethralis hade en lindrig rodnad men ingen sten kunde kännas där heller. Man gjorde
ett ultraljud på buken och såg att det fanns måttlig mängd
fri vätska i bukhålan. Urinblåsan såg fylld ut och man såg
även stråk av vad man trodde var fibrin. Urinblåsans vägg
verkade vara förtjockad. Man tog ett bukpunktat och fick
ut ljusgul vätska.
Blodproven visade på en kraftig inflammation samt en
lindrig anemi.
Baggen visade senare på kliniken tecken på kraftig kolik
och man valde att avliva djuret farmakologiskt. Vilken
diagnos misstänker du?

FIGUR 1. Bagge som uppvisat smärtsymtom vid palpation av
buken, sittandes på bakdelen.

SVAR SE SIDAN 58

Laboratorienätverk mot antibiotikaresistens
Arbetet mot antibiotikaresistens kräver samverkan. Ett sätt är samverkan mellan laboratorier som odlar och resistensbestämmer bakterier från sport- och sällskapsdjur. I oktober 2016
bildades ett nätverk med 13 laboratorier.
Syftet med nätverket är att genom kommunikation runt gemensamma frågeställningar ge
stöd för enskilda laboratorier och därigenom öka kompetens och kvalitet. Detta leder i förlängningen till säkrare underlag i den kliniska vardagen men också för bedömning av det
nationella resistensläget.
Exempel på nätverksaktiviteter är årliga träffar där deltagarna delar och diskuterar viktiga
ämnen, frågor och problem. Vid behov rådfrågas experter. Information och fakta delas och
diskuteras även via internet. Möjlighet för laboratorierna att arbeta med kvalitetssäkring ges
också, t.ex. genom en årlig provningsjämförelse.
Om du inte redan är med, men vill delta ...
... mejla (karin.bergstrom@sva.se), eller ring Karin för mer information (018-674000)
Nätverksinitiativet är en del av ett MSB*-projekt – *Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Stronghold® (selamectin) spot-on, 60 mg/ml, respektive 120 mg/ml selamectin. ATC-kod: QP54AA05. Receptbelagt. Indikationer: Hund: Rävskabb Sarcoptes
scabiei, öronskabb Otodectes cynotis, loppor Ctenocephalides spp., pälsätande löss Trichodectes canis, spolmask Toxocara canis, hjärtmaskprofylax Dirofilaria immitis. Katt:
Öronskabb Otodectes cynotis, loppor Ctenocephalides spp., pälsätande löss Felicola subrostratus, spolmask Toxocara cati, hakmask Ancylostoma tubaeforma, hjärtmaskprofylax Dirofilaria immitis. Dosering: Appliceras utvärtes på huden vid nackbasen framför skulderbladen, minst 6 mg/kg. Kontraindikationer: Skall ej ges till djur som är
yngre än 6 veckor. Skall ej ges till sjuka katter eller katter som är svaga och underviktiga för sin ålder och storlek. Biverkningar: I enstaka fall hos katt; mild övergående
alopeci och kortvarig hudirritation. Liksom för andra makrocykliska laktoner har reversibla neurologiska symtom undantagsvis observerats efter
användning av denna produkt. Särskilda försiktighetsåtgärder: Skall ej ges oralt eller parenteralt. Skall ej appliceras när djurets päls är blöt.
Effekten försämras dock inte om djuret schamponeras eller om pälsen blir genomblöt, om 2 timmar eller mer förflutit efter behandling. Undvik
direkt kontakt med behandlade djur 30 min efter behandlingen eller tills pälsen är torr. (SPC 2015-03-11)
För ytterligare information se www.fass.se
Orion Pharma Animal Health I Box 520 I 192 05 Sollentuna I Tel 08-623 64 40 I www.orionvet.se

SVT 6 2017 FI:Layout 1

17-05-13

11.23

Sida 37

MÅNADENS EPIZTEL

Fågelinfluensan H5N8 har åter drabbat en tamfågelbesättning i Sverige, denna gång i Nyköping. Epizteln
rapporterar också om hur import av exotiska amfibier och reptiler kan sprida
smittor som hotar inhemska släktingar. Texten är sammanställd av Madeleine
Gertzell, Jordbruksverket.

UTBROTT AV AVIÄR INFLUENSA
I NYKÖPING

Ett nytt utbrott av fågelinfluensa av typen
H5N8 konstaterades den 24 april i en värphönsbesättning i Nyköping. Detta är det första
fallet i Södermanland, vilda fåglar inkluderat.
På anläggningen som består av två hus, med två
avdelningar i varje hus, fanns det vid tidpunkten för utbrottet 50 000 frigående värphöns
inomhus.
Besättningen började visa symtom den 21
april i form av ökad dödlighet, som sedan
eskalerade i en hel avdelning. Jordbruksverket
beslutade om provtagning och analysresultatet
från SVA visade att besättningen var positiv för
högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8.
Den aktuella anläggningen har belagts med
tillträdesförbud och särskilda restriktioner och
det är även beslutat om ett skyddsområde med
en radie om tre kilometer från den smittade
gården och ett övervakningsområde med tio
kilometers radie. I skyddsområdet gäller bland
annat följande restriktioner:
Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska
hållas inomhus. Det är förbjudet för obehöriga
att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra
fåglar. Det är förbjudet att transportera fjäderfä, levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter
mellan anläggningar för fjäderfä. Även inom
övervakningsområdet gäller förbud mot transporter. Det är möjligt att söka dispens hos länsstyrelsen för vissa transporter inom områdena.
Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat
i Europa under hösten och vintern i Sverige,
Danmark, Finland och flera länder på kontinenten. En värphönsbesättning i Skåne drabbaSVENSK VETERINÄRTIDNING

des i december 2016 av fågelinfluensa. Även ett
antal hobbybesättningar, en djurpark och ett
antal vilda fåglar har drabbats i Sverige. Den 30
mars 2017 sänktes vår skyddsnivå från 2 till 1.
Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar
får gå inhägnade utomhus med vatten och
foder under tak. I takt med att våren gör sitt intåg och det blir varmare kommer fågelinfluensaviruset att ha svårare att överleva i omgivningen.
Det finns dock fortfarande risk för spridning
från framför allt vattenlevande fåglar. Därför är
det även fortsättningsvis viktigt att ha goda
skötselrutiner och i möjligaste mån förhindra
kontakt med vilda fåglar.
Fågelinfluensa finns i många varianter och är
mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar,
framför allt hos sjöfågel. Symtomen på högpatogen fågelinfluensa varierar men kännetecknas
ofta av att sjukdomen inträffar plötsligt med
ökad dödlighet, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré hos fåglarna. Ibland ses
svullet huvud och kam samt blödningar på
benen, ökad förekomst av skinnägg och minskad äggproduktion eftersom de sjuka djuren
slutar producera ägg.

■ ■ Telefonnumret till
SVAs epizootologjour 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
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.

SMITTOR HOS EXOTISKA
SÄLLSKAPSDJUR

En ny svampsjukdom orsakad av chytridsvampen Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal)
har förts in i EU via salamandrar från Asien.
Sjukdomen är redan spridd bland vilda salamandrar i Belgien och Nederländerna och finns
bland fångenskapsuppfödda djur i Tyskland
och England. Populationen av eldsalamander
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Exotiska djurarter som denna ökenvaran kan via import och handel sprida allvarliga
smittor, som kan hota biosäkerhet och artskydd.

(Salamandra salamandra) har i Nederländerna
decimerats med hela 99 procent på kort tid
(2008–2015). Trots detta är det bara ett fåtal av
EUs medlemsstater som provtar de salamandrar
som finns i handel eller i naturen för Bsal.
Flera salamanderfamiljer är mottagliga för
sjukdomen: salamandrar, lunglösa salamandrar,
vinkelsalamandrar och tandlösa gälsalamand-

noterat

Smågrisdödlighet minskas
av senarelagd grupphållning
❘❙❚ I svensk ekologisk smågrisproduktion
hålls suggor och smågrisar tillsammans i
grupphållning från två veckor efter grisning. Grupphållningen gör att digivning
sker mer sällan än i konventionell smågrisproduktion, där varje sugga hålls ensam
med sina smågrisar i en box tills avvänjning. Att digivning inte sker lika ofta gör
att smågrisarna växer sämre och att dödligheten ökar.
Forskare vid SLU har i samarbete med
Gård & Djurhälsan jämfört tre olika skötselrutiner för suggor och undersökt samband
mellan digivning, smågristillväxt och smågrisdödlighet. 43 suggor med smågrisar
släpptes ut i grupphållning en, två eller tre
veckor efter grisning. Smågrisdödligheten
38

viktigt att motverka
smågrisdödligheten
den första levnadsveckan oavsett hållningssystem.
Sedan studien
genomfördes har
KRAV ändrat sitt
regelverk så att
suggor måste ha tillgång till utevistelse
från tre istället för
två veckor efter grisning, vilket innebär
att grupphållning i
praktiken kommer
Smågrisdödligheten var signifikant lägre om suggor och smågrisar
att startas från tre
blev utsläppta till grupphållning tre veckor istället för en vecka
veckors ålder.
efter födelsen.
Källa: Thomsson O
et al. Consequences
for piglet performance of group housing
var signifikant lägre om suggorna och smålactating sows at one, two, or three
grisarna blev utsläppta till grupphållning
weeks post-farrowing. PLoS One, 2016,
tre veckor istället för en vecka efter födel3, 11(6):e0156581. ■
sen. För ett gott resultat var det dock
FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

❘❙❚

rar. Däremot är många asiatiska salamanderarter inte alls känsliga för sjukdomen och kan
således vara tysta bärare. Sjukdomen liknar
chytridsjuka orsakad av svampen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), som spridits världen
över via importerade grodor och som vållar
stora problem för många grodarter. SVA har
haft viss övervakning av Bd, men Bsal-svamp
hos salamandrar har inte övervakats. SVA sätter
nu upp en PCR-analys även för Bsal.
Handeln med de flesta amfibier är svagt
reglerad och många av de djur som säljs är vildfångade individer. Det är otillåtet att som privatperson hålla vildfångade groddjur, men det
lär vara vanligt förekommande ändå. Det är
därför viktigt att veterinärer i sin yrkesutövning
upplyser djurägare om vilka risker som en
import av amfibier kan medföra, med biosäkerhet och artskydd i åtanke.
Även reptiler har smittor som kan komma
med vid handel av djur. Vid ett beslag av fyra
ökenvaraner (Varanus griseus griseus) i Sverige
konstaterade den behandlande veterinären att
minst ett av djuren var smittat med Cryptosporidium varanii. Djuren hölls vid beslagstillfället
från hygiensynpunkt under mycket otillfredsställande förhållanden och var med stor sannolikhet vildfångade. Djuren kunde placeras hos
Köln Zoo och där ingå i ett avelsprogram för
hotade arter. ■
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Tre nya veterinärprofessorer vid SLU
Fredagen den 31 mars ägde årets professorsinstallation rum vid SLU i Uppsala.
Av de nio nya professorerna kom fem från Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)
varav två var veterinärer. Inger Lilliehöök tillträdde en professur i veterinärmedicinsk klinisk kemi och
Jean François Valarcher i idisslarmedicin. Dessutom presenterades Karin Artursson
från SVA som adjungerad professor vid VH-fakulteten.

FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER, SLU

TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

– För oss vid SLU är pluralismen fundamentalt viktig, men också respekten för fakta, sade rektor Peter Högberg.

40 ÅR SOM UNIVERSITET

– Professorerna har särskilt stor betydelse
för vårt universitet, konstaterade SLUs
rektor Peter Högberg i sitt välkomstanförande vid årets professorsinstallation.
Med en trygg finansiering som grund
SVENSK VETERINÄRTIDNING

ges de nya professorerna stor frihet att
söka nya vägar i sin forskning och undervisning.
– Förvånansvärt kontrasterande världsbilder verkar kunna upprätthållas trots
en stadigt ökande tillgång till informaNUMMER 6
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tion. För oss vid SLU är pluralismen
fundamentalt viktig, men också respekten för fakta, sade rektorn. Vi ser exempel
på att man använder sin demokratiska
rätt att uttrycka misstro till det som
många forskare ser som fakta. Forskare ➤
39
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FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

17-05-13

Inger Lilliehöök installerades som professor
i veterinärmedicinsk klinisk kemi, en tjänst
hon innehaft sedan april 2016.

➤ har dock uppdraget att kritiskt testa
även de utsagor som kan beröra deras
egen världsbild, poängterade Peter Högberg.
SLU fyller 40 år i år, fortsatte rektorn.
Det sammanfaller med att universitetet
hamnar allt högre upp på internationella
rankningslistor över världens bästa universitet. Peter Högberg hade stora förhoppningar om att de nya professorerna
ska bidra till SLUs fortsatta framgång.
Inte nödvändigtvis beträffande placeringar i olika rankningar, utan framför
allt för kunskapens utveckling, utbildningen av studenter och andra bidrag till
samhällsnyttan.

FOTO: SVA

FOTO: JOHAN BECK-FRIIS
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Jean François Valarcher är professor i idisslarmedicin, med fokus på att förebygga
och bekämpa virussjukdomar hos nötkreatur.

Det var mitt intresse för blodceller som
efter sju års arbete som klinikveterinär
lockade mig tillbaka till SLU och en
doktorandtjänst om vita blodkroppar
hos hund, kommenterar den nya professorn sitt val av yrkesinriktning. Blodcellernas utseende förändras vid olika
sjukdomar, vilket kan leda till utmaningar och problem vid analys av blodceller med automatiska cellräknare.
Inger Lilliehööks forskarteam har gjort
flera studier där man påvisat svårigheter
vid analys av blodprover från sjuka djur
med onormala celler, men även studier
som visat att instrumenten tillför viktig,
ny diagnostisk information.

SPÄNNANDE BLODCELLER

FRANSK VIRUSSPECIALIST

En av dem som bidrar till kunskapens
utveckling är Inger Lilliehöök, professor
i veterinärmedicinsk klinisk kemi sedan
april 2016. Hon tog veterinärexamen
1985 och blev efter några års kliniskt
arbete forskarstuderande vid dåvarande
institutionen för klinisk kemi vid SLU.
Efter sin disputation 1999 arbetade
Inger under 16 år som ansvarig för kliniskt kemiska laboratoriet vid SLU, med
fokus på att utveckla diagnostik. Många
av hennes forskningsprojekt utgår från
frågeställningar som uppkommit i
laboratoriearbetet. Inger Lilliehöök blev
diplomerad (diplomate) vid European
College of Veterinary Clinical Pathology
2005 och docent vid SLU 2012.
– Blodceller är vackra och spännande.

Jean François Valarcher föddes 1966 i
Aurillac i Frankrike. Han tog veterinärexamen vid École Nationale Vétérinaire
de Toulouse (ENVT), där han fortsatte
med kliniskt arbete och undervisning
inom veterinärutbildningen i idisslarmedicin. 1999 disputerade Valarcher med
en avhandling om bovint respiratoriskt
syncytialt virus och flyttade sedan till
Institute for Animal Health i England,
först som postdoktor vid anläggningen
i Compton, sedan som forskningsledare
vid enheten för vesikulära sjukdomar
i Pirbright. Till Sverige kom han 2006
för ett arbete som internationell djurhälsokonsult. 2008 anställdes han som
universitetslektor vid SLU och året efter
antogs han som docent. Mellan 2010
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Karin Artursson välkomnades som adjungerad professor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

och 2015 var han samtidigt avdelningschef vid SVA. Hans forskning handlar
om att förebygga och bekämpa virussjukdomar hos nötkreatur, med särskilt
fokus på luftvägssjukdomar och nya eller
”nygamla” sjukdomar.
– Min framtida forskning kommer att
påverkas i hög grad av framväxten av
nya kraftfulla molekylära tekniker, som
kommer att förbättra vår förståelse av
infektiösa men också metabola sjukdomar, kommenterar den nya professorn i
idisslarmedicin. Genom att kombinera
dessa verktyg med andra, mer klassiska
metoder, och genom att använda ett
tvärvetenskapligt angreppssätt baserat på
undersökningar av infektioner både in
vitro och in vivo, kommer vi att öka vår
förståelse av sjukdomar hos idisslare,
säger Jean François Valarcher.
ADJUNGERAD PROFESSOR

Som slutkläm välkomnades Karin
Artursson, veterinär och till vardags
forskningskoordinator vid SVA, som
adjungerad professor vid Institutionen
för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU. Hennes aktuella forskning handlar om studier av Staphylococcus aureus vid juverinflammation med
ambitionen att knyta ihop hela kedjan
från genetik till klinik. Hon är också
engagerad i utveckling av metoder för
kommunikation kring smittskydd och
andra One Health-frågor.
VH-fakulteten och svensk veterinärmedicinsk forskning fick med de nya
professorerna en god förstärkning och
kompetensutökning. ■
SVENSK VETERINÄRTIDNING
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Riktlinjer för remisser inom
djurens hälso- och sjukvård
För att underlätta kommunikationen mellan vårdgivande aktörer inom djurens hälsooch sjukvård har en arbetsgrupp tagit fram nationella riktlinjer för ett remitteringsförfarande.
Syftet är bland annat att förmedla tydlighet gentemot djurägare och att djur ska få vård
av godkänd djurhälsopersonal genom hela vårdkedjan.
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

SÄKER VÅRD GENOM HELA
VÅRDKEDJAN

Arbetsgruppen konstaterar i sin rapport
att det bör finnas en nationell rutin för
SVENSK VETERINÄRTIDNING

FOTO: UNSPLASH

D

en 20 april offentliggjorde
en yrkesövergripande arbetsgrupp sina riktlinjer för
remissrutiner inom djurens
hälso- och sjukvård. Bakgrunden är att företrädare för hovslagare,
djursjukskötare, sjukgymnaster inom
veterinärmedicin och veterinärer vill
kvalitetssäkra hur remittering ska gå till
mellan olika yrkeskategorier, t ex när
veterinär remitterar till hovslagare för att
göra sjukbeslag (Figur 1), när veterinär
remitterar till sjukgymnast för rehabbehandling, när hovslagare skickar en
häst till veterinär för utredning osv.
Det var från början hovslagaren
Michael Knap som lyfte frågan om en
gemensam remissrutin för djurhälsopersonalen på ett referensgruppsmöte på
Jordbruksverket för ett par år sedan. En
arbetsgrupp bestående av företrädare för
respektive yrkesförbund arbetade sedan
fram det aktuella dokumentet. Gruppen
bestod av Chrichan Ivarius, Svenska
Hovslagareföreningen, Katarina Norrman, Riksföreningen anställda inom
djursjukvården, Cajsa Ericson, Legitimerade sjukgymnaster inom veterinärmedicin, Lena Malmgren, SVS häst och
Annika Traneus Rowe, SVS hund. Med
i gruppen inledningsvis var även Maria
Lundwall (SLA), Pia Gustås (SLU,
hund) och Ove Wattle (SLU, häst).

FIGUR 1. De nya riktlinjerna ska kvalitetssäkra remittering mellan olika yrkeskategorier, t ex
när veterinär remitterar till hovslagare för att göra sjukbeslag.

ett remitteringsförfarande inom djurens
hälso- och sjukvård, för att få en god och
säker vård genom hela vårdkedjan. Syftet
med rutinen är att underlätta kommunikationen mellan vårdgivande aktörer, att
förmedla tydlighet gentemot djurägare
och att djur genomgående ska få vård av
godkänd djurhälsopersonal. Rutinerna
bör ses som riktlinjer för medlemmarna
inom de olika djurhälsopersonalorganisationerna, skriver arbetsgruppen.
Med begreppet djurhälsopersonal
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avses leg veterinär, leg djursjukskötare,
godkänd hovslagare, godkänd leg sjukgymnast/fysioterapeut, godkänd leg sjuksköterska och godkänd leg tandläkare.
Genom en gemensam remissrutin ges
bättre förutsättningar att ge djuren bästa
tänkbara vård av personer med formell
och/eller reell kompetens för uppgiften,
förklarar författarna (Figur 2). Detta
underlättar rapportering, kommunikation och samarbete mellan personer
inblandade i vården av djuret. En väl ➤
41
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Faktainnehåll

FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

I riktlinjerna redovisas en mall för hur
arbetsgruppen anser att remissblanketten ska utformas (Figur 3). Remissen ska
enligt gruppen innehålla aktuella uppgifter om avsändare/remittent, aktuella
uppgifter om patient, djurägare och dennas kontaktuppgifter, tydlig frågeställning (syftet med remissen) med befintlig
diagnos eller klinisk bedömning, eventuellt förslag på behandling, önskad
åtgärd, om återkoppling önskas och
eventuella journalhandlingar.

FIGUR 2. Genom en gemensam remissrutin ges bättre förutsättningar att ge djuren bästa
tänkbara vård av personer med formell och/eller reell kompetens för uppgiften.

➤ fungerande remissrutin mellan djurhälsopersonalen bör också underlätta
och förtydliga försäkringsbolagens bedömningar om ersättning, tror arbetsgruppen.

dess att remissen besvarats och det framgår att behandlingsansvaret återlämnas.
Om remissen avvisas eller inte accepteras av remissmottagare meddelas remittenten som då fortfarande innehar
behandlingsansvaret för patienten.

PRAKTISK TILLÄMPNING

Remissen ska innehålla information om
vad djuret behöver för vård, framhålls i
riktlinjerna. Det kan vara bedömning,
undersökning/utredning eller behandling. Samtliga yrkesgrupper inom djurhälsopersonalen har behörighet att skicka
och ta emot remisser mellan varandra.
En remiss om behandling/bedömning
kan avvisas eller accepteras av remissmottagaren. Remissmottagaren är skyldig att
avvisa om bedömnings/behandlingsbegäran ligger utanför dennes kompetens
alternativt om det inte finns mer att göra
utrednings- eller behandlingsmässigt för
patienten.
När en remiss accepteras ligger ansvaret att planera in och ta emot patienten
på remissmottagaren. Den remitterande
enheten behåller ansvaret för patienten
till dess att denne haft sin första vårdkontakt med remissmottagaren. Därefter
övergår behandlingsansvaret för aktuell
frågeställning till remissmottagaren till
42

REMISSENS UTFORMNING

Innehållet i en remiss ska enligt de nya
riktlinjerna vara av en sådan kvalitet att
en säker bedömning och prioritering
kan göras hos remissmottagare. God klinisk praxis bygger på att det ska vara
samma regler och rutiner oavsett vem
som är remittent och vem som är remissmottagare.
Beslut om remiss ska tas i samråd med
djurägaren, poängterar arbetsgruppen.
Remissen ska alltid vara skriftlig och får
inte enbart bestå av journalkopior.
Undantag från skriftlig remiss kan ske
inom samma klinik med ett gemensamt
journalsystem, eller mellan veterinärkliniker enligt gemensamma rutiner.
Dock ska det i journalen anges att remittering skett. Remissen får bara skickas
till djurhälsopersonal och djurägaren bör
upplysas om vad detta innebär. Dokumentation ska dessutom göras i patientjournalen om att en remiss är utfärdad.
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FIGUR 3. Arbetsgruppens mall för remissblankett vid remittering mellan djurhälsopersonal. Det är viktigt att så många
aktuella faktauppgifter som möjligt anges.

Bekräftelse på mottagande av remiss
ska enligt riktlinjerna skrivas av remissmottagaren när remissen inkommit och
kompletteras med ett remissvar i ett
senare skede vid avslutad utredning/
behandling. Det slutliga beskedet ska
innehålla tydlig information om att det
är ett remissvar. Det ska skickas så snart
som möjligt och om möjligt innehålla
svar på remittentens frågeställning.
Svaret ska redovisa utförda utredningar,
bedömningar, behandlingar och eventuell information om vidare behandling
och uppföljning, avslutar arbetsgruppen.
Gruppens riktlinjer och remissblankett
finns att ladda ner på veterinärförbundets hemsida www.svf.se. ■
SVENSK VETERINÄRTIDNING
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Oväntad dramatik vid
FVFs årsmöte
Den sjunde och åttonde april höll Företagande Veterinärers Förening, FVF, sitt årsmöte
på Nordic Light Hotel i centrala Stockholm. Ett 20-tal medlemmar hade tackat ja till inbjudan där
Anna Tidholms föredrag om ”Att hamna i ansvarsnämnden” var det stora dragplåstret.
TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

U

tanför de ordinarie årsmötesförhandlingarna innehöll
programmet även en föredragning av Henrik Sjösten,
SVFs arbetsrättsjurist, kring
de frågor som en företagarmedlem kan
få hjälp med av förbundets jurister, och
en genomgång av hygienföreskrifterna
med länsveterinär Marie Dartgard.
Lotta Hofverberg, ledamot i förbundsstyrelsen och anställd på Jordbruksverket, deltog via Skype och pratade om
olika behörighetsfrågor som kan bli
aktuella för en privatpraktiker, t ex i fall
där man rekommenderar en person med
krav på godkännande som tillhör en
annan yrkesgrupp såsom hovslagare.

PROFYLAX MOT ANSVARSNÄMNDEN

Anna Tidholm är ledamot i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.
Hon beskrev kort hur nämnden arbetar
och framför allt hur man undviker att
hamna där.
– Alla som arbetar kliniskt riskerar att
bli anmälda. Det viktiga är att inte bli
fälld, sa Anna och berättade utan
omsvep att hon själv blivit anmäld fem
gånger under sitt mångåriga värv.
– Att skriva noggranna journaler är
det bästa sättet att undvika att få en påföljd. Ange alltid vad djurägaren söker
för, vad du finner i dina undersökningar,
hur utredningsplanen ser ut, vilka åtgärder du föreslår osv, rådde Anna.
– Om ord står mot ord är det veterinärens ord som väger tyngst. I alla fall
för närvarande.

Anna Tidholm var det stora dragplåstret när FVF höll sitt årsmöte.

TERRORDÅD UTANFÖR HOTELLET

Under slutfasen av Annas föredragning
SVENSK VETERINÄRTIDNING

Hennes föredrag om hur man undviker att hamna i ansvarsnämnden var mycket uppskattat.
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Under fredagseftermiddagen
utbröt kaos utanför hotellet
och det var omöjligt att fortsätta mötet som planerat.
Henrik Sjösten och Johanna
Habbe försöker utröna vad
det är som händer.

➤ utbröt kaos utanför hotellet. Sirener från
mängder av utryckningsfordon överröstade allt och självklart flyttades fokus
från mötet till händelserna nedanför
hotellfönstret. Det framkom snabbt att
det handlade om något mycket allvarligt. På nyheterna pratade man om ett
terrordåd. Hotellet låstes och sattes i
krisberedskap.
– Det var en overklig känsla, vi fick
inte gå ner på bottenplanet och kvällens
middag flyttades upp i konferensrummet av säkerhetsskäl. Det var för övrigt
knökfullt överallt eftersom alla som
befann sig på hotellet i princip var
tvungna att stanna över natten då inga
44

kommunikationer var igång. Inte förrän
på lördagen när vi gick ut igen förstod jag
hur nära vi var det som hände, berättar
Linnea Larsson, styrelseledamot i FVF.
VETERINÄRSAMVERKAN AB OCH
OMORGANISATION

Linnea presenterade under lördagen en
nyhet, Veterinärsamverkan AB som kan
bli en nyttig partner för mindre veterinärföretag.
– Tanken är att bolaget ska ge yrkesspecifik experthjälp när det gäller avtal,
inköp m m, berättar Linnea som står
bakom idén.
Under dag två diskuterades FVFs
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eventuella införlivande i SVF. Den något
decimerade skaran som valde att fullfölja
mötet i Stockholm hade en hel del
synpunkter kring ”rättvisan” i det nya
medlemskapet, men FVFs ordförande
Johanna Habbe förklarade att en variant
där lilla FVF står helt ensamma inte är
något bra alternativ.
– Även om det framfördes en del kritik mot förslaget till framtida organisation tror jag att de flesta förstår att vi
i längden tjänar på att hålla ihop som
yrkeskår.
Någon omröstning huruvida FVF ska
lägga ner och gå upp i SVF hölls inte.
– Som ekonomisk förening behöver
vi bara ett beslut för detta och det kan vi
ta på ett extra möte i höst när vi har mer
kött på benen, förklarade Johanna efter
mötet.
Efter den ordinarie valproceduren och
två ”avhopp”, Sofia Müller är inte längre
företagare och Linnea Larsson ska ägna
sig åt Veterinärsamverkan men blir ny
valberedning, ser den nygamla FVFstyrelsen ut så här: ordförande Johanna
Habbe, sekreterare Christina Svedberg,
kassör Maja-Lisa Sabel. Tills vidare nöjer
man sig med att jobba med en liten
styrelse och låter ledamotsposterna vara
vakanta. ■
SVENSK VETERINÄRTIDNING
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Underlättar följsamheten
vid behandling av
kongestiv hjärtsvikt

Den första
doskombinationen
av benazepril och
pimobendan

Fortekor PLUS
Innovativ kombination av två aktiva substanser som båda förbättrar överlevnaden
och livskvaliteten* för hundar med hjärtsjukdom1,2
Lika många tabletter på morgonen och på kvällen och ett färre antal tabletter att ge
Tablett med smak med Fortekors beprövade smakmaskerande teknik
Utvecklad för att ge bättre följsamhet och utfall.
Använd Fortekor PLUS för enklare behandling av kongestiv hjärtsvikt
Referencer:
1. Haggstrom J et al. J Vet Intern Med 2008;22:1124-1135. 2. The BENCH Study Group. J Vet Cardiol 1999;1:7-18.

NOCACFOP00058 04 2017

* När det gäller förbättrad motion tolerans och kliniskt tillstånd.

Fortekor PLUS 1,25 mg/2,5 mg och 5 mg/10 mg tabletter för hund (pimobendan/benazeprilhydroklorid). Indikationer: För behandling av hundar med kongestiv hjärtsvikt orsakad av atrioventrikulär klaffinsufficiens eller dilaterad kardiomyopati.
Fortekor PLUS är en kombination med fast dos och ska endast användas hos patienter vars kliniska tecken är adekvat kontrollerade när samma doser av de enstaka komponenterna (pimobendan och benazeprilhydroklorid) ges samtidigt. Använd
inte i fall med hypertrofisk kardiomyopati eller kliniska tillstånd där en ökad hjärtminutvolym inte är möjlig på grund av funktionella eller anatomiska orsaker (t.ex. aortastenos eller pulmonalstenos). Använd inte i fall med hypotoni, hypovolemi,
hyponatremi, akut njursvikt eller allvarlig leverinsufficiens. Vid kronisk njursjukdom jfr produktresumén. Effekt och säkerhet av preparatet har inte säkerställts hos hundar som väger under 2,5 kg eller är yngre än 4 månader. Använd inte under
dräktighet och laktation. Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne. Biverkningar: En måttligt positiv kronotrop effekt kan i sällsynta fall förekomma. Ett litet antal hundar kan uppvisa övergående kräkningar,
diarre, aptitlöshet, koordinationsproblem eller tecken på trötthet. Interaktion med NSAID och kaliumsparande diuretika kan inte uteslutas. Kombinationen av Fortekor PLUS och andra blodtryckssänkande medel, anestetika eller sedativa kan leda
till förstärkt blodtryckssänkande effekt. Rekommenderad dos av Fortekor PLUS är 0,25–0,5 mg pimobendan per kg kroppsvikt och 0,5–1 mg benazeprilhydroklorid per kg kroppsvikt indelad i två dagliga doser. Fortekor PLUS tabletter administreras
oralt, två gånger dagligen med 12 timmars mellanrum (morgon och kväll) och cirka 1 timme före utfodring. Förpackning: 1,25 mg/2,5 mg: 30 tabletter. 5 mg/10 mg tabletter: 30 tabletter. Receptbelagt. Texten är baserad på produktresumé daterad
2016-03-23. Se fullständig produktinformation på www.fass.se. Texten är omformulerad och/eller förkortad jämfört med den godkända produktresumén. Produktresumén kan beställas kostnadsfritt från Elanco Danmark, Lyskær 3E, 2.tv., DK-2730
Herlev. Mail: nordic@elanco.com. Innehavare av godkännande för försäljning: Elanco Europe Ltd, Storbritannien.
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FACKLIGA FRÅGAN

Skillnaden mellan beredskap,
bakberedskap och jour
Som kliniskt verksam veterinär
finns flera situationer där man
står till arbetsgivarens förfogande
utanför schemalagd arbetstid. Beroende på hur bunden arbetstagaren
blir varierar den ersättning som bör
ges vid de olika tillfällena.
FRÅGA

Jag undrar lite om beredskap och bakberedskap. Vad gäller kring detta? Vad
skiljer jour från beredskap?
SVAR

Beredskap är när man står till arbetsgivarens förfogande utanför arbetsplatsen
för att t ex svara i telefon och/eller åka
in till arbetsplatsen för att arbeta. Bakberedskap är vad många kallar att vara
tillhands utanför arbetsplatsen för en
kollega som är ovan och behöver hjälp.
Antingen att man svarar på frågor i telefon eller åker in och hjälper till.

AVF anser att beredskap och bakberedskap är samma sak. Man måste svara
i telefon och man måste vara beredd att
åka in till arbetsplatsen. Det är svårt att
gå på gympapass eller följa en kvällskurs
när man har beredskap, oavsett vad man
kallar beredskapen. Det bör finnas ett
lokalt avtal skrivet om detta på arbetsplatsen likaväl som det bör finnas avtal
om ob-ersättningen. I detta avtal bör det
tydligt framgå vad som gäller: inom vilken tid man ska kunna infinna sig på
arbetet och vilken ersättning man har
rätt till.
På AVFs hemsida på www.svf.se,
under lön, finns våra förslag till ersättningar: vardagar kl 17.00–08.00 ska
beredskapsersättning utbetalas med faktor 0,2 gånger timlönen, fredag kl 17.00
– måndag kl 08.00 ska ersättningen vara
faktor 0,4 och storhelg faktor 0,6.
Beredskap bryter inte dygnsvilan men
den bryter veckovilan. Det innebär att
man kan ha beredskap direkt efter en
arbetad dag och sedan vara schemalagd
nästa dag. Men – blir man inkallad att
arbeta övergår beredskapen i övertid och
den bryter dygnsvilan. Därför anser

AVF inte att det är optimalt att schemaläggas dagen efter eftersom beredskap då
per definition innebär en överhängande
risk för övertidsarbete.
Fördelning av beredskap och jour ska
göras på ett sätt så att det inte oskäligt
belastar en enskild veterinär. Det bör
vara så rättvist det går i personalgruppen. Det bör också vara rättvist i förhållande till den tjänstgöringsgrad man har.
Arbetar man 80 procent bör man bara
ha beredskap på 80 procent också. Man
hittar dessa skrivningar i veterinärförbundets centrala kollektivavtal med SLA
(Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet).
För övrigt finns inga lagar eller regler
om hur många beredskapspass man får
ha eller måste ta.
Jour är då man står till arbetsgivarens
förfogande på arbetsplatsen utan att
utföra något arbete. Om jouren bryts av
arbete blir det övertid. Jour förekommer
ganska sällan. Oftast är den ordinarie
arbetstiden förlagd på olika tider på
dygnet och man har då arbetstid och obtillägg istället.
FREDRIKE RITTER
ordförande, AVF

SVS RIKTLINJER FÖR

Infektionskontroll inom hästsjukvård
Sedan 2014 styr författningen SJVFS 2013:14 att verksamheter inom djurens hälsooch sjukvård ska ta fram och arbeta efter en hygienplan. Syftet med detta dokument
är att ge råd och rekommendationer som kan leda till rutiner som minskar risken för
smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner inom hästsjukvård. Väl
fungerande rutiner skyddar hästarna och vid zoonoser även människor som hanterar
hästarna.
Dokumentet är i form av en bläddningsbar PDF
med klickbara sidhänvisningar och länkar.
'HW¿QQVSXEOLFHUDWSn69)VKHPVLGDZZZVYIVH
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Säker användning av dexametason
till hästar

FOTO: RALPH

Veterinär Carl Ekstrand, Institutionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, SLU, försvarade
den 7 april sin avhandling för veterinärmedicine doktorsexamen med
titeln: ”Dexamethasone in horses.
Safe usage from an anti-doping and
medication perspective”. Opponent
var professor Pierre-Louis Toutain,
Ecole Nationale Vétérinaire de
Toulouse, Institut National de la
Recherche Agronomique, Université
de Toulouse, Toulouse, Frankrike.

disputationer
Det är viktigt att hästar inte tävlar när de
är påverkade av läkemedel, både av djurvälfärdsskäl och för en dopningsfri
sport. De senaste årtiondena har analysmetoderna på antidopningslaboratorierna
blivit mer känsliga och läkemedel kan
detekteras vid så låga koncentrationer i
blod eller urin att läkemedlet inte längre
kan anses ha någon effekt. För att hantera den problematiken har hästsportens
organisationer infört så kallade rapporteringsnivåer (screening limits, SL). En
SL är en koncentration i blod eller urin
vid vilken läkemedlet inte har någon
effekt. Vetenskaplig dokumentation ligger till grund för vilken koncentration
som bestäms. Om läkemedelskoncentrationen i ett prov ligger under en angiven
SL rapporteras det som ett negativt prov.
Ytterligare en åtgärd för att undvika
dopningsutredningar vid regelrätt utförd medicinering är införande av detektionstider, detection times (DT) som är
ett mått på hur lång tid det tar efter
behandling med ett läkemedel tills koncentrationen är lägre än dess SL. Utan48

Resultaten i avhandlingen kan användas både som underlag för att beräkna screening
limits (SL) och detection times (DT) inom hästsporten.

för Skandinavien och Finland är det
vanligt att den behandlande veterinären
lägger till en säkerhetsmarginal till en
DT för att erhålla en withdrawal time
(WT), en tid som bör förflyta mellan
sista medicinering och start för att säkerställa att ett eventuellt dopningsprov blir
negativt. I Skandinavien och Finland
motsvaras WT närmast av de fastställda
karenstiderna.
I avhandlingen har kortisonsubstansen dexametason givits till hästar i syfte
att studera hur den tas upp, fördelas och
försvinner från hästen. Koncentrationen
dexametason har även relaterats till olika
biomarkörer och kliniska effekter för att
kunna utvärdera behandlingsresultatet
bland annat med kvantitativa metoder.
I studie I mättes dexametasonkoncentrationen i blod och urin efter en intramuskulär injektion av ett långtidsverkande preparat. Med hjälp av halveringstiden beräknades hur lång tid det
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tar för koncentrationen i blodet att sjunka
till en bestämd koncentration, t ex SL.
Läkemedelskoncentrationen i blodet
relaterades också till hämningen av
kroppseget kortisol och koncentrationen
som ger halva maximala effekten beräknades.
Vattenlösligt dexametason injicerades
intravenöst i studie II och i inflammerad
led i studie III, varpå prover togs och
läkemedelskoncentrationen i blod och
ledvätska fastställdes. Läkemedelskoncentrationen i plasma eller ledvätska
minskar med hälften inom loppet av
några timmar, varför upprepade injektioner krävs för att få effekt om längre
tids behandling är nödvändig. Med
hjälp av resultatet gick det även att
relatera läkemedelskoncentrationen till
effekten, genom farmakodynamisk
modellering. Det har tidigare föreslagits
att det inte går att relatera t ex plasmakoncentrationen av glukokortikoider till
SVENSK VETERINÄRTIDNING
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effekt, vilket avhandlingen motbevisade.
Det kroppsegna hormonet kortisol visades vara en känslig biomarkör för dexametason i blod. Användandet av farmakologiska modeller möjliggjorde utvärdering av ett testprotokoll med konkreta
förslag på förbättringar som underlättar
tolkningen av testsvaret.
De två sista studierna undersökte
effekten av dexametason efter att en
mild inflammation skapats i leden med
hjälp av lipopolysackarider. Hästarna
behandlades sedan med dexametason
eller koksalt (placebo) direkt i leden.
Om inflammationen behandlades med

Sida 49

koksaltlösning förblev hästarna halta i
upp till 32 timmar. Efter injektion med
dexametason direkt i leden lindrades
eller släcktes hältan vid doser lägre än
de som är godkända för ledinjektion i
Sverige. Resultaten i avhandlingen kan
användas både som underlag för att
beräkna DT och SL samt jämföras med
(och i framtiden eventuellt revidera)
etablerade behandlingsprotokoll för
dexametason, för att minska risken för
biverkningar. För andra kortisontyper
och för dem som är långtidsverkande
behövs mer information om hur de
omsätts i leden och hur mycket som

behöver finnas i leden för att få en god
effekt. Fram tills den kunskapen finns är
det på sin plats att vara restriktiv i doseringen av dessa kortisonläkemedel.
Det finns sedan tidigare forskning
som pekar på att kortison kan påverka
ledbrosk negativt och högre doser kan
potentiellt ge större negativa effekter. Ett
behandlingsprotokoll med lägre doser
skulle kunna leda till färre oönskade
effekter. Det är viktig information att ta
reda på för att i framtiden kunna revidera behandlingsprotokollen och säkra
en pålitlig kontroll av tillåtna mediciner
inom antidopningsarbetet. ■

Puerperalperioden –
viktig tid
för tik
inbjuder
till kurs
i 3 och
x A valpar
5–6 september 2014, Stockholm

Andrologi, AI & Avel
6–7 oktober 2017
Hotell Kung Carl i Stockholm
Föreläsare
t Catharina Linde Forsberg, leg vet, Dipl ECAR, professor emerita i smådjursreproduktion, SLU, Canirep.
t Bodil Ström-Holst, leg vet, docent i reproduktion, Dipl ECAR, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.
t Karin Selin-Wretling, 1:e laboratorieassistent, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.
t Linda Andersson, leg vet, veterinärmedicinskt sakkunnig SKK, forskarstuderande, Institutionen för anatomi, fysiologi
och biokemi, SLU.
Kursavgift
5 000 kr (inkl moms) för medlemmar, 6 000 kr (inkl moms) för icke medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr per år.
Kursavgiften ska vara inbetald på sällskapets plusgiro 8355624-1 senast 4 september 2017.
AnmälanWLOODQQVR¿EHUJTYLVW#VOXVHVHQDVWVHSWHPEHU6NULYQDPQDGUHVVPDLODGUHVVWHORFKRPGXlU
medlem eller ej i anmälan, ange ev specialkost samt om du vill delta i den gemensamma middagen på fredagskvällen.
BoendeSn+RWHOO.XQJ&DUOERNDVRFKEHWDODVDYYDUMHNXUVGHOWDJDUHJHQRPDWWPDLODLQIR#NXQJFDUOVHHOOHUULQJD
08-463 50 00. Ange att du ska delta i Svenska sällskapet för smådjursreproduktions kurs.
Pris för enkelrum är 1 490 kr (inkl moms) och för dubbelrum 1 690 kr (inkl moms).
Årsmöte i Svenska sällskapet för smådjursreproduktion hålls i samband med kursen.
Mer information¿QQVSnZZZUHSURGXNWLRQVVDOOVNDSHWVH
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Behandling mot fästingar, loppor
och rävskabb hos hund

Pinor Art Illustration 04/2017

1

• Till hund ≥ 1,3 kg
• 2-4 mg sarolaner/kg kroppsvikt
• 5 veckors effekt/tablett
2

Fästingar: Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus.
Loppor: Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis. Skabb: Sarcoptes scabiei
2
Simparica® har en omedelbar och varaktig dödande effekt på fästingar och loppor under minst 5 veckor
1

Tuggtablett

Simparica® (sarolaner) tuggtablett, medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk. Rx. Indikationer: För behandling mot fästingar, loppor och rävskabb hos hund. Särskilda varningar: Parasiterna måste börja äta på värddjuret för att exponeras för sarolaner, därför kan risken för överföring av smittsamma parasitsjukdomar inte uteslutas.
Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning: Valpar yngre än 8 veckor och/eller hundar som väger mindre än 1,3 kg behandlas i enlighet med ansvarig veterinärs
nytta/riskbedömning. Användning under dräktighet och laktation: Säkerheten av detta veterinärmedicinska läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation, använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning. Förpackningar: Varje förpackning innehåller 3 tuggtabletter om 5 mg, 10 mg,
20 mg, 40 mg, 80 mg eller 120 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2016-06-15. För mer information se www.fass.se.

Orion Pharma Animal Health II Box 520 II 192 05 Sollentuna II Telefon 08-623 64 40 II www.orionvet.se
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FVF INFORMERAR

Idag är fåmansföretagsreglerna
för utdelning utformade som att
utdelning upp till en viss nivå ska
beskattas som inkomst av kapital,
med lägre skatt. Nu vill regeringen
skärpa fåmansföretagsreglerna så
att skatten blir högre redan från
första kronan.
De flesta företagare som har aktiebolag
omfattas av 3:12-reglerna som handlar
om inkomstbeskattningen när man som
företagare tar emot utdelning från sitt
företag eller säljer aktierna i det.
Fåmansföretagsreglerna finns numera i
56–57 kapitlen, inkomstskattelagen.
Reglerna är till för att hindra att företagare tar utdelning istället för lön från
sina företag för sitt arbete. Detta eftersom utdelning beskattas som inkomst
av kapital med 30 procent och arbetsinkomster som inkomst av tjänst med
kommunalskatt på ca 30–35 procent,
över viss nivå med även statlig inkomstskatt på 20 procent och över ytterligare
en nivå med 25 procent.
Utdelning från fåmansföretag beskattas bara till två tredjedelar så skatten blir
20 procent på utdelning som beskattas
som inkomst av kapital. Utdelningar
från andra onoterade företag som man
inte är aktiv i beskattas bara till fem sjättedelar och skatten blir då 25 procent.
NUVARANDE REGLER

Fåmansföretagsreglerna för utdelning är
utformade som att utdelning bara upp
till en viss nivå ska beskattas som
inkomst av kapital och eventuellt högre
utdelning ska beskattas som inkomst av
tjänst. Den ska då läggas ovanpå den
ersättning för arbete som företagaren
tagit ut från företaget eller fått från
SVENSK VETERINÄRTIDNING

annan arbetsgivare eller
företag. Någon arbetsgivaravgift ska inte betalas
på beloppet som omfördelas.
Nivån för hur mycket
som antas vara rimlig
avkastning varje år kallas
för gränsbelopp för kapitalbeskattad utdelning.
Detta räknas fram antingen som ett schablonDet aktuella regeringsförslaget innebär bland annat att
belopp (163 075 kr 2017)
utdelningar och kapitalvinster från fåmansföretag som är
eller som kapitalunderunder gränsbeloppet får högre skatt.
lag och löneunderlag.
För att få använda reglerna om löneunderlag
måste ägaren eller någon närstående ha
pet kommer att beskattas på samma sätt
tagit ut viss lön.
som för onoterade företag, dvs med 25
Fåmansföretagare deklarerar utdelprocent. Det blir med andra ord högre
ning och kapitalvinst i K10-blanketten
skatt.
till sin inkomstdeklaration. Om inte
Förslaget innebär också att löneunhela utrymmet för kapitalbeskattad
derlaget blir lägre. Med nuvarande regler
utdelning används ett år får resterande
att löneunderlaget är hälften av kontant
del sparas till nästa år och räknas då upp.
utbetalda löner har det även för många
När en fåmansföretagare säljer sina aktier
enmansföretagare gett ett större gränsbeskattas vinsten som inkomst av kapital
belopp att räkna på den egna lönen än
till den del vinsten motsvarar det sparade
att använda schablonbeloppet. Men då
utrymmet för kapitalbeskattad utdellöneunderlaget blir en trappa med 15
ning. Vinst därutöver beskattas som
procent, 30 procent och 40 procent
inkomst av tjänst. Det finns dock ett tak
kommer det inte längre att ge lika stort
för beskattningen i inkomst av tjänst vid
underlag.
försäljning på 100 inkomstbasbelopp
Vad riksdagen kommer att besluta
under de senaste fem åren, vilket är
vet vi inte ännu. Om du påverkas av
ungefär sex miljoner kronor.
ändringarna kan du följa frågan på
www.regeringen.se och www.riksdaNYTT FÖRSLAG MED HÖGRE SKATT
gen.se. Även organisationer för företaUnder hösten 2016 har en utredning
gare följer frågan och skriver om detta
kommit med förslag om skärpning av
på sina hemsidor, i sociala media m m.
fåmansföretagsreglerna. Dessa skärpDet kan vara läge att kanske ta en utdelningar har omarbetats och kommer förning från bolaget i år för att få den lägre
modligen att behandlas i riksdagen
skatten om ditt bolag har tillräckligt
under hösten och träda i kraft vid årsmed fritt eget kapital.
skiftet 2017/2018.
Förslaget innebär bland annat att
KARIN BERGGREN
utdelningar och kapitalvinster från fåjur kand, ansvarig rådgivningen
mansföretaget som är under gränsbelopFöretagarna
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Vad är 3:12-reglerna
(fåmansföretagsreglerna)?
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Bristande personalhantering inför
omorganisationen
Med anledning av debatten kring
veterinärförbundets ekonomiska
problem och kommande omorganisation ger en tidigare förbundsordförande sin syn på processen.
Hon efterlyser en mer ödmjuk och
professionell hantering av förbundets personal från förbundsstyrelsens sida.

replik
I veterinärtidningen nr 4/17 diskuteras
olika aspekter av den senaste planerade
omorganisationen av SVF. Sannolikt
inte den sista eftersom veterinärförbundet verkar hysa viss faiblesse för just
omorganisation av sin verksamhet. En
tidigare inblandad konsult i samband
med tillskapandet av konstellationen
SVF/SVS-AVF-FVF uttryckte sin förvåning över att ett så litet förbund (då ca
2 500 medlemmar) kunde organisera
om sig i så många fraktioner.
Det främsta syftet denna gång är tillskapandet av en ny ekonomisk strategi,

eftersom nuvarande förbundsstyrelse
bedömt det vara ohållbart att driva verksamheten medvetet med förlust och leva
på kapitalavkastningen. Följaktligen har
man sett sig nödgad att inleda en omfattande strukturell förändringsprocess
av den etablerade organisationen. Förbundsstyrelsen framhåller i sitt debattinlägg att man lejt in ”organisationsspecifika kompetenser” för att få ”en professionell input på hur vi bäst bygger
morgondagens organisation”.
Med all respekt för förbundsstyrelsens
beslut att visa handlingskraft och
ansvarstagande för den verksamhet man
är satt att förvalta och utveckla på ett
förtroendegivande sätt, vittnar dagens
debattkritik om att styrelsen varit mindre
lyckosam med att informera och kommunicera ut budskapet till medlemskollektivet. Dessutom saknas en relevant
konsekvensanalys av föreslagna förändringar.
MER PROFESSIONELL HANTERING
ÖNSKVÄRD

I jakten på kostnader som belastar förbundets ekonomi har kansliarbetet be-

EVAMARI LEWIN
fd SVF-ordförande, 2010–2011

Fo t o : U N H C R / A n d r e w M c C o n n e l l

Hjälp
människor
på ﬂykt!

dömts kunna effektiviseras och förbundsstyrelsen föreslår därför en ”omstrukturering av kanslifunktionerna”. Detta
betyder i klartext en neddragning/
indragning av antalet tjänster. Liksom
tjänsten som generalsekreterare för SVS
(för närvarande vakant på grund av att
den hittillsvarande företrädaren för
tjänsten slutat på grund av hög arbetsbelastning och dålig ledning) föreslås
ersättas av titeln kansliveterinär – en nygammal variant av tidigare kanslitjänst
för SVF. Även här föreligger brister i
information, denna gång gentemot
berörd personal, vilket medfört onödiga
spekulationer och en arbetsmiljö präglad
av oro inför stundande omorganisation.
En mer ödmjuk och professionell
hantering av förbundets personal vore
önskvärd. Detta inte minst eftersom
arbetsgivaren är en facklig organisation.
Förtroendet för veterinärförbundet är
skadat – nu måste förbundsstyrelsen ta
sitt ansvar och reparera det på ett trovärdigt sätt.

Just nu är 60 miljoner människor på ﬂykt undan
krig och förföljelse i världen. Din hjälp behövs.
SMS:a FLYKT150 till 72980 och ge 150 kronor.
Eller swisha valfritt belopp till 123 90 01 645.
Tack!

52

NUMMER 6

•

2017

SVENSK VETERINÄRTIDNING

SVT 6 2017 FI:Layout 1

17-05-13

11.24

Sida 53

REPLIK

Dags att tänka nytt
I den pågående debatten om SVFs
omorganisation och dåliga ekonomi
menar sex medlemmar att bildandet av ett separat affärsdrivande
bolag kan vara en lösning. Bolaget
skulle förse det förtroendevalda förbundet med tillräckliga resurser för
en väldefinierad och fungerande
verksamhet, enligt debattörerna.

Att det rör sig i veterinärförbundet verkar helt uppenbart. Att medlemmarna
bryr sig om förbundet är även det helt
klart, utifrån insändarna i SVT 4/17 och
5/17. Det är viktigt att vi i den debatt
som nu startat skiljer på sak och person
och ser vårt förbund som något vi ska
vårda och utveckla i många sekler framåt.
Över tid har vi noterat förbundet som
en rejäl part i debatten eller förhandlingen. Vi ser att förbundet måste finnas,
utvecklas och stärkas oaktat vilken roll
man som veterinär spelar.
Vi ser också att utvecklingen på marknaderna, relationerna och debatterna
har förändrats genom åren medan förbundet rullar på i gammal stil. Fungerar
det inte så ”omorganiserar vi” och detta
brukar ske under stort engagemang från
alla parter, inte sällan med stora portioner affekt och personanknutenhet.
OINTRESSE FÖR EKONOMI

Det som nästan alltid brukar vara grunden till ”att det inte fungerar” är att
ekonomin inte räcker till. Den interna
striden om resurser som då uppstår förlamar alla delar av organisationen. Spiralen från dålig ekonomi till usel ekonomi
är bara ett andetag bort. Det som i
denna process är mest beklämmande är
att vi som veterinärer (här inkluderas de
allra flesta) inte är intresserade och/eller
SVENSK VETERINÄRTIDNING
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replik

Det är ett monumentalt fel att tro att kunnighet i yrkesfrågorna med automatik ger kompetens i drift av ”företaget” Sveriges Veterinärförbund, anser debattörerna.

kunniga i ekonomi och inte fullt ut
erkänner det. Hade detta varit grundläggande egenskaper hos veterinärer kanske
vi hade gått på handelshögskolan istället.
Representationen till förbundets
ledande positioner går klassiskt till så att
till styrelsen väljs någon hundkvackare,
någon hästkvackare, någon offentliganställd, någon akademiker osv. Valberedningen nominerar och 30 ledamöter
i fullmäktige utser våra styrelserepresentanter. Valberedningen är ett av förbundets viktigaste organ, men kvalitetssäkringen avseende valberedningens process
haltar. Har valberedningen vid något
tillfälle funderat över att nominera veterinärer med ekonomiskt/affärsmässigt
intresse? Svaret är nej, och det beror nog
på att instruktionen till valberedningen
inte innehåller något om att förbundet
ska vårdas och utvecklas.
TVÅ EKONOMISKA DELAR

Förbundet består ekonomiskt av en intjänande del och en spenderande (läs:
investerande) del. Den intjänande delen
måste kopplas helt fri från yrkesförbundet, fackförbundet och intresseorganisaNUMMER 6
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tionen och där ska det sitta veterinärer
som har intresse av och kompetens i att
sköta affärer. I yrkesförbundet, fackförbundet och intresseorganisationen ska
det sitta förtroendevalda som har intresse
och kunnighet i fortbildningsfrågor,
fackliga frågor och frågor av yrkesorganisationskaraktär. Det är ett monumentalt fel att tro att intresse och kunnighet
i yrkesfrågorna med någon form av
automatik ger kompetens i drift av
”företaget” Sveriges Veterinärförbund
med personalansvar och affärsverksamhet som ska försörja hela organisationen.
För drygt 35 år sedan valde SVF att
sälja fastigheten Kungsholms hamnplan
7 (en av två fastigheter som utgjorde
förbundets realkapital) och växla över
till klipparekonomin i aktiernas värld.
Aktieportföljerna har gått relativt bra
men aktier är ibland högavkastande och
ibland värdelösa. Dessutom har dom
nackdelen att dom är ”lättåtkomliga och
säljbara” när ekonomin går nedåt. En
intäkt från hyreslägenheter är bland de
stabilaste inkomster som går att uppbringa. Värdeutvecklingen på fastigheter
har hållit i princip jämna steg med de ➤
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➤ finansiella marknaderna, och dessutom
utan någon större risk. Fastighetsbolagen
har indexmässigt gått bättre än börsen
i många år. En fastighet utgör dessutom
en säkerhet för att lösgöra kapital (belåning) för det fall man vill skapa ytterligare affärer och intäkter. Den gamla
devisen håller än: ”för att tjäna pengar
krävs det pengar” – och kanske lite kunskap.
FÖRBUND MED DESTRUKTIVA
UNDERSKOTT

Veterinärförbundet går sedan snart tio år
tillbaka med vad som skulle kunna kallas ”destruktiva underskott”. Ett försök
att räta upp ekonomin gjordes 2013–
2014, men styrelsens uthållighet och
förmåga att vända en ekonomi på ett
sluttande plan fanns inte och urholkningen har fortsatt. Istället för att ha
egen ekonomisk kompetens i styrelsen,
har konsulterna fått löpa stafett och

❘❙❚

resultaten har i flera fall kanske kostat
mer än dom smakat.
Fastigheterna har varit förbundets
sparkapital och ekonomiska grundsten
över tid. Det är mycket oklokt att låta
förbundets ekonomi urholkas mera, så
att det sista av vårt realkapital måste realiseras. Om detta sker och ingen kursändring kommer till stånd kommer
veterinärförbundet snart att vara ett
minne blott.
SKAPA ETT SEPARAT AFFÄRSDRIVANDE BOLAG

Sveriges veterinärer måste ta ett djupt
andetag och ta ett omtag på hur vi ser på
vårt förbund. Vi måste skilja på affären
Sveriges Veterinärförbund och yrkesförbundet, fackförbundet och intresseorganisationen. Vi måste dela upp verksamheten och ha olika människor i olika
positioner. Lösningen ligger i att en
organisation sköter affären SVF inklu-

sive personalansvar och en annan organisation sköter yrkesförbundet, fackförbundet och intresseorganisationen. Historien har visat att ingen styrelse i
modern tid klarat av bägge dessa inriktningar.
Det är därför dags att skapa ett separat affärsdrivande bolag som förser det
förtroendevalda förbundet med tillräckliga resurser för en väldefinierad och
fungerande verksamhet. För detta
behövs det en förbundsledning som
vågar och har kompetens och ork att
driva denna process.
JK LARSSON
RITVA KROKFORS WRETEMARK
GÖRAN KARLSSON
ANDERS SANDBERG
HENRIC STENBÄCK
BIRGER ANDERSSON
Medlemmar i
Sveriges Veterinärförbund

noterat

❘❙❚ I en debattartikel i Göteborgsposten
den 27 april kritiserar nio företrädare för
länsveterinärföreningen och SLU det kontroversiella förslaget att låta djursjukvårdare
utföra kvalificerade veterinärmedicinska
ingrepp. Jordbruksverket vill lösa en brist
på legitimerad personal inom djursjukvården genom att låta okvalificerad, ”övrig
personal”, utföra deras arbetsuppgifter.
I uppgifterna ingår bland annat att inleda
och övervaka sövning av djur. Förslaget
äventyrar säkerheten i djursjukvården för
våra sällskapsdjur och hästar om det går
igenom, skriver debattörerna.
Riskerna för djuren är överhängande
men även arbetsmiljön blir lidande för
både veterinär och den snabbutbildade
lekmannen, menar författarna. Att behöva ta ansvaret som den opererande
veterinären gör för någon annans insats
är alltid vanskligt och ett absolut villkor
är då att känna väl till och ha förtroende
54
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Myndighetsveterinärer
kritiserar Jordbruksverkets
förslag

Jordbruksverkets förslag äventyrar säkerheten i djursjukvården för våra sällskapsdjur och
hästar om det går igenom, skriver nio myndighets- och universitetsveterinärer i GP.

för den andres kompetens. Den enskilde
djursjukhusveterinären har sällan något
inflytande på vilken personal som han
eller hon schemaläggs med. Det kan få
allvarliga konsekvenser för veterinären,
personalen, djuret och inte minst djurägaren, varnar skribenterna. De efterlyser
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också ett faktiskt underlag för den uppgivna bristen på legitimerad personal eller
hur den påverkar tillgången till behövlig
djursjukvård och djurskydd. Debattörerna
hävdar att det inte råder samstämmighet
inom djursjukhusbranschen om det föreligger en bristsituation. ■
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Massiv tystnad från SVF-styrelsen
Veterinärförbundets styrelse kritiserades i SVT 4/17 av den svenske
representanten i NKVet för att inte
besvara relevanta frågor om det
svenska engagemanget i NKVet.
Samma tystnad från styrelsens sida
upplever beredningsgruppen för
SVFs understödsfonder.

insänt
I veterinärtidningen nummer 4/17 påtalar Arvid Uggla, svensk representant i
NKVet, bristen på kommunikationsvilja
från veterinärförbundets styrelse. Tyvärr
är NKVet inte det enda veterinära förtroendeorgan som inte får några svar
från förbundsstyrelsen.
Sveriges Veterinärförbund förvaltar

ett antal stiftelser, däribland Understödsfonden och Agria Försäkringsbolags
understödsfond för veterinärer. Veterinärförbundet har tidigare utsett en grupp
att bereda ansökningsärendena. Förbundets representanter har under perioderna
2010–2012 och 2013–2015 varit undertecknade Ilmars Dreimanis (sammankallande), Lennart Nilsson (ledamot)
och Margareta Widell (suppleant). Agria
representerades av Pekka Olson.
Från det andra halvåret 2015 skickades plötsligt inga ansökningsärenden till
gruppen för handläggning. Det har idag
alltså gått lång tid sedan gruppen hanterade en ansökan om att få ta del av
medel ur understödsfonden.
INGA BESKED FRÅN STYRELSEN

Däremot har vi en synpunkt på att vi
som fram till ändringen ingått i gruppen
inte fått något som helst besked om
nyordningen. Det hade varit på sin plats
att i ett enkelt mail till var och en informera oss om styrelsens beslut att upplösa
gruppen och tacka ledamöterna för det
arbete som gjorts.
I skrivande stund, mitten av april
2017, är det en månad sedan ett mail
skickades till förbundsordförande Marja
Tullberg med budskapet att information
efterlystes. Det är beklagligt att inget
hittills hörts från ordföranden som svar
på mailet. Vi utgår från att ordföranden/
styrelsen nu omgående återkopplar till
oss, och helst även de andra förtroendegrupper inom förbundet som väntar på
svar på sina frågor.

Under hand har beredningsgruppen nu
fått reda på att styrelsen beslutat att själv
bereda dessa ärenden. Detta har vi självfallet ingen synpunkt på.

ILMARS DREIMANIS
LENNART NILSSON
MARGARETA WIDELL

Veterinärkongressen 2017
9–10 november
Sveriges Lantbruksuniversitet
Ultuna, Uppsala
Kongressen arrangeras av Sveriges Veterinärförbund.
För mer information se www.svf.se/sv/Sallskapet/Veterinarkongressen.

Över 90%
av kongressens deltagare
tycker att föreläsningarna

Vi har använt enkätsvaren från
deltagarna för att göra årets
kongress ännu bättre.
Missa inte kongressen 2017.
Boka in i din kalender!

VAR MYCKET BRA
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Beräkning av biverkningsfrekvens
för vacciner
I läkemedelsverkets biverkningsrapportering för djur som årligen
publiceras i veterinärtidningen
anges bland annat den relativa
biverkningsfrekvensen för vacciner.
De biverkningsfrekvenser som
redovisades 2016 byggde på delvis ofullständiga uppgifter varför
författarna här korrigerar några
frekvensberäkningar.

I de artiklar om läkemedelsbiverkningar
hos djur som publicerats i Svensk Veterinärtidning har vi i de tabeller som rör
vacciner till hund och katt haft med en
kolumn som anger antalet rapporter per
1 000 eller 10 000 sålda vaccindoser. Vi
har valt att göra detta därför att man
då får en uppfattning om den relativa
biverkningsfrekvensen för de olika vaccinerna även om antalet rapporterade
biverkningar varierar. För att få statistik
över försäljningen av vaccinerna under
2015 (SVT nr 8–9/16, sidan 18 och nr
10/16, sidan 24) har vi hämtat data från
eHälsomyndigheten, som är en myndighet som bland annat ger information
om hur mycket av olika läkemedel
(inklusive vacciner) som säljs i Sverige.
Detta är den enda källa som Läkeme-

FOTO: BENGT EKBERG

insänt

Företaget Intervet har påpekat att de försäljningssiffror Läkemedelsverket fått från eHälsomyndigheten inte visar hela försäljningsvolymen av företagets vacciner.

delsverket har tillgång till för att få sådan
information.
Man brukar dela in biverkningar utifrån frekvens i fem kategorier: mycket
vanliga >1/10, vanliga 1/10 –1/100,
mindre vanliga 1/100 –1/1000, ovanliga 1/1 000 – 1/10 000 och mycket
ovanliga <1/10 000. Våra beräkningar
visade att biverkningsfrekvensen för alla
Nobivac-vaccinerna utom Nobivac KC
vet fanns inom kategorin ”ovanliga
biverkningar”. Nobivac KC vet fanns

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

inom kategorin ”mindre vanliga biverkningar”.
Man har från företaget Intervet påpekat att de försäljningssiffror vi fått från
eHälsomyndigheten inte visar hela försäljningsvolymen av företagets Nobivacvacciner. Då vi istället använder de
försäljningssiffror som vi nu har fått
från Intervet finner vi att biverkningsfrekvensen för Nobivac Pi vet och Nobivac Rabies vet finns inom kategorin
”mycket ovanliga biverkningar” och för
de övriga Nobivac-vaccinerna inom
kategorin ”ovanliga biverkningar”.
Observera dock att man bör vara försiktig vid tolkningen av biverkningsfrekvenser då det kan antas finnas en
avsevärd underrapportering av biverkningar.
HANS TJÄLVE
SUSANNE STENLUND
PETER EKSTRÖM
Enheten för Läkemedelssäkerhet,
Läkemedelsverket

56

NUMMER 6

•

2017

SVENSK VETERINÄRTIDNING

SVT 6 2017 FI:Layout 1

17-05-13

11.24

Sida 57

Veterinärkongressen 2017
9–10 november
Sveriges Lantbruksuniversitet
Ultuna, Uppsala
Kongressen arrangeras av Sveriges Veterinärförbund.
För mer information se www.svf.se/sv/Sallskapet/Veterinarkongressen.

Här nedan presenterar vi några av de många välrenommerade föreläsare som kommer att presentera aktuella och intressanta ämnen under Veterinärkongressen 2017. Fler föreläsare presenteras i
kommande nummer av veterinärtidningen och på vår hemsida.
Föredragshållare Sektionen för Veterinär folkhälsa
Ulrika Grönlund är en av två huvudföreläsare för Sektionen för Veterinär
Folkhälsas program. Hon är Sveriges första docent i ämnet vårdhygien: procedurer och förhållningssätt som minimerar risken för infektionsspridning, särskilt på kliniker. Ulrika har lång erfarenhet som expert på antibiotika vid SVA
samt lektor i vårdhygien på SLU. Under 2016 rekryterades Ulrika Grönlund
till AniCura där hon som Group Medical Quality Manager ansvarar för frågor
som rör vårdhygien, patientsäkerhet och hållbar antibiotikaanvändning.
Föredragshållare Hästsektionen
Kerstin Bergvall var den första svenska veterinären som erhöll europeisk
diplomate-examen i dermatologi. Hon sitter i examinationskommittéerna för
den svenska och en europeiska specialistutbildningen i dermatologi. Hon bedriver forskning inom ämnet, är handledare till residents i dermatologi och
ansvarar för undervisning i dermatologi för veterinärstudenterna vid SLU.
Hon är dessutom ansvarig för specialistmottagningen i dermatologi vid Universitetsdjursjukhusets hästklinik. Hon är en erfaren och uppskattad föreläsare såväl nationellt som internationellt och har författat flera bokkapitel
inom dermatologi i internationell litteratur.
Föredragshållare Hästsektionen
Tamás Tóth är ungersk veterinär, utbildad i Budapest innan han flyttade till
Sverige och erhöll svensk veterinärlegitimation 2001. Han har varit verksam
vid universitetsdjursjukhuset i Uppsala, Helsingborgs djursjukhus, ATG:s
hästkliniker i Mantorps och Sundsvall och är sedan slutet av 2005 tillbaka
vid UDS hästklinik. Han är en erfaren kirurg och föreläsare vid hästveterinärkonferenser i Sverige och internationellt.
Föredragshållare Försöksdjurssektionen
Joseph Garner disputerade vid zoologiska institutionen i Oxford. Han har
bedrivit forskning inom djurbeteende och djurvälfärd vid UC Davis och
Purdue University och sedan 2011 vid Stanford University där han driver
Technique Refinement and Innovation Lab. Hans forskning innefattar förfinade metoder för beteendeforskning, sambandet mellan beteendestörningar
hos djur och beteendestörningar hos människa, och den vetenskapliga betydelsen av djurvälfärd vid djurförsök. Dr Garner har erhållit flera internationella priser, har medverkat i ledningen för flera internationella organisationer
och varit redaktör för internationella vetenskapliga tidskrifter.
Sverige Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
08-545 558 20 t kansli@svf.se t www.svf.se
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Vilken är din diagnos? – Svar
sten, se Figur 3. Njurbäckenet var kraftigt hyperemiskt.
Läckage av urin kunde noteras i omgivande vävnad runt
pungbasen, se Figur 4.

OBDUKTIONSFYND

Vid obduktion påvisades flera liter urinluktande vätska i
bukhålan. Figur 2 visar en tjockväggig och dilaterad urinblåsa med hypermiska områden samt färska blödningar
med talrika djupgående perforerade sårbildningar i mukosan och fibrinbeläggningar samt hematom på serosan.
Vidare sågs förekomst av millimeterstora urinstenar i urinblåsa och i urinröret. I urinröret fanns även en större rund

PATOLOGISK-ANATOMISK DIAGNOS

Akut hemorragisk ulcerativ cystit med urinstenar (kalciumkarbonat) och perforerade sårbildningar i slemhinnan.

FOTO: IMES BILDARKIV

FIGUR 2. Dilaterad urinblåsa med hypermiska områden och
färska blödningar med talrika djupgående perforerade sårbildningar i mukosan.

Urinsten hos baggar och bockar är tyvärr relativt vanligt
förekommande i Sverige och orsakar stort lidande för
djuren. Ofta ställer man diagnosen alldeles för sent och
avlivning är oundviklig då tillståndet är mycket akut.
Tidiga symtom på att baggen lider av urinsten kan i
början vara svårtolkade. Ofta går baggen eller bocken lite
för sig själv och har sämre aptit. Andra vanliga symtom
är att han ser ut att försöka trycka ut avföring och blir
orolig, rastlös och flaggar med svansen medan andra blir
stillastående och ovilliga att röra sig. Han gör upprepade
försök att urinera och kan då visa obehag, ibland droppar
det blodblandad urin från penis. Svullnad kring pung och
penis kan ses om urinröret spricker och urin läcker ut i
vävnaden.
Symtomen blir värre ju längre djuret går med urinsten,
symtom som tandgnissling och kraftiga koliksymtom
uppstår i samband med detta. Till slut kan urinröret och/
eller urinblåsan spricka och man ser en initial förbättring
av djurets allmäntillstånd, som senare succesivt blir sämre
tills djuret dör.

FIGUR 3. I urinröret fanns även en större rund sten.
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DISKUSSION

FIGUR 4. Läckage av urin i omgivande vävnad runt pungbasen.
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När baggen visar kraftiga symtom är prognosen dålig
och man måste beakta djurskyddet och djurets välbefinnande. Processus urethralis kan klippas av om man hittar
en sten som sitter där, för att rädda en bagge eller bock,
men ofta finns det fler stenar i urinrör eller urinblåsa som
senare kan orsaka vidare besvär.
I det beskrivna fallet ansåg skötare och personal att baggen kissade vid flera tillfällen hemma på gården och inne
på kliniken, vilket försvårade ställandet av diagnos. Den
urinsten man hittade i urinröret rörde på sig och urin
kunde stundtals passera ut. Vid ultraljud sågs fri vätska i
buken, men man såg även att urinblåsan var fylld, vilket
försvårade att ställa diagnosen urinblåseruptur. Misstanken fanns då man såg vad man trodde var fibrintrådar i

❘❙❚

urinblåsan. Urinblåsan visade sig ha multipla perforerade
sår som hade rupturerat för att sedan läka ihop igen. Urin
kunde då vid ett flertal tillfällen läcka ut i bukhålan.
Det bästa för att förhindra urinsten hos små idisslare är
att arbeta förebyggande. Bocken eller baggen ska ha fri
tillgång till rent och friskt vatten, gärna på flera platser så
att alla djur får chans att dricka i lugn och ro. Djuren ska
inte äta kraftfoder om de inte verkligen behöver det. Man
kan även ge ammoniumklorid för att surgöra urinen (1).
Referens
1. SVA. Urinvägskonkrement hos får. Hemsidesinformation.
Läst den 25 april 2017 på www.sva.se/djurhalsa/far/
endemiska-sjukdomar-hos-far/urinsten-far

noterat

❘❙❚ Ungefär en miljon försöksdjur används
årligen i toxikologisk riskbedömning av
kemikalier i Europa men försöken är dyra,
tidskrävande och innebär etiska problem.
Djurförsök för kosmetiska produkter är
förbjudet inom EU sedan 2013 och förbudet har stimulerat utvecklingen av
alternativa metoder till djurförsök.
– Vi har kommit längre inom toxikologin jämfört med den medicinska forskningen, säger Elin Törnqvist, veterinär och
specialist inom 3R vid Swetox, till forskningsrådet Formas tidning Extrakt den
7 april. Swetox (Akademiskt forskningscentrum inom kemikalier, hälsa och miljö)
är ett nationellt forskningscentrum skapat
för att möta samhällets behov av säkra
kemikalier och en giftfri miljö. Syftet är
att genom samverkan mellan elva svenska
universitet bedriva innovativ tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning såväl som
utbildning.
Toxikologin står bara för cirka tio procent av de djurförsök som genomförs
SVENSK VETERINÄRTIDNING

FOTO: AUENLEBEN

Formaspengar till djurfria
testmetoder

Forskningsrådet Formas har avsatt en halv miljon kronor för att öka kunskapen om den
positiva utvecklingen och potentialen kring djurfria försöksmetoder.

inom EU men Elin Törnqvist tror att resultaten kan komma att spridas även till det
medicinska området, där riskbedömningarna är mer komplexa. Hon betonar att
förutom de etiska aspekterna är det stora
skillnader mellan djur och människor och
att det därför kan bli fel när resultat från
djurförsök översätts till människor.
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De alternativa metoderna kan delas in
i två grupper – in vitro och in silico, där
den senare innebär tester som görs i
datorer. Den 4 april beslutade Formas
att tilldela Swetox en halv miljon kronor
för att öka kunskapen om den positiva
utvecklingen och potentialen kring nya
djurfria metoder. ■
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Författaranvisningar för
Svensk Veterinärtidning
Artiklar i Svensk Veterinärtidning bör vara utformade så
att de är intressanta och förståeliga för flertalet veterinärer,
oavsett specialitet.
En artikel i SVT bör inte vara längre än ca 22 000 tecken
inklusive blankslag. Insändare och debattinlägg får normalt inte överstiga ca 6 000 tecken, inklusive blankslag.
SLUTGILTIGT MANUS OCH GRANSKNING

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

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

Figurtexter

Varje figur förses med en särskild text som kan läsas oberoende av framställningen i artikeln.
TABELLER

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

Referenser i löpande text utmärks med siffror inom parentes.
Referenserna numreras i bokstavsordning i referenslistan,
inte i den följd de nämns i artikeln. Personliga meddelanden numreras inte utan nämns endast inom parentes i
texten (Sven Svensson, Uppsala, pers medd 2016). Elektroniska referenser ska ställas upp enligt de instruktioner
som anges i de fullständiga författaranvisningarna på
www.svf.se. Observera att enbart en hemsidesadress inte är
en godkänd referens i referenslistan.
SVT publicerar normalt maximalt 25 referenser i en
referenslista. Författare som av vetenskapliga skäl måste
överskrida denna gräns bör sända in dels en komplett
litteraturlista (avsedd för granskaren), dels en förkortad
version för publicering. Referensnumreringen ska vara
identisk i båda dessa listor, den kortare har då en ofullständig uppräkning (t ex: 1, 3, 7, osv).
Utförligare författaranvisningar kan läsas på hemsidan
www.svf.se.
JOHAN BECK-FRIIS
chefredaktör
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KONGRESSER & KURSER

v 35
1–2/9 -17. EQUINE NECK CONDITIONS &

Info: http://academy.accesia.se,
academy@accesia.se

PRACTICAL NEUROLOGY FOR PRACTITIONERS,

SVENSKA
WEBBKURSER
DISA – DJUROMSORG

Sida 61

VID SLAKT OCH ANNAN

Helsingborg. Arr: VetPD.
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=319

AVLIVNING

DJURSKYDDSBEDÖMNING GRIS
HANTERING AV DJURSKYDDSBROTT.

1–3/9 -17. KURS: ORAL KIRURGI

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

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

v 22
29–31/5 -17. KURS: ENDODONTI DEL I,

Halmstad. Arr: Accesia AB.
Info: http://academy.accesia.se,
academy@accesia.se
29–31/5 -17. VÅRMÖTE PÅ VÄSTKUSTEN,

Fiskebäckskil med omnejd.
Arr: Sällskapet äldre veterinärer.
Info: Solveig Nilsson, 070-553 28 00,
vmd.solveig@bredband.net
29/5–3/6 -17. XXVITH NORDIC MEDICAL

HISTORY CONGRESS (26:E NORDISKA MEDICINHISTORISKA KONGRESSEN), Uppsala.

Info: https://nmhc2017.se/

– REKONSTRUKTION/PLASTIK, Halmstad.

v 37
NY 14–15/9 -17. GRUNDLÄGGANDE MJUKDELSKIRURGI, SMÅDJUR, DEL

1. (del 2,

23–24/11), Uppsala.
Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

v 39
25–26/9 -17. KURS: ORAL PATOLOGI,

Halmstad. Arr: Accesia AB.
Info: http://academy.accesia.se,
academy@accesia.se
NY 27–28/9 -17. VÅRDHYGIEN, Göteborg.

Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se
NY 28–30/9 -17. GASTROSKOPIUNDERSÖKNING OCH GASTROINTESTINAL DIAGNOSTIK,

& KATT, Stockholm.
Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

HUND

29–30/9 -17. HÄSTTANDVÅRD EXAMINATION
FÖR

16–17/9 -17. GRUNDKURS, HUND- OCH
KATTANDVÅRD, Stockholm.
Arr: KRUUSE Svenska AB &
Mälarhöjdens Veterinärpraktik.
Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/
Uddannelse/Kurser/SE_Dental.aspx,
marika.bjornstrom@kruuse.com,
070-101 67 28

SLUS UTBILDNING HÄSTODONTOLOGER,

VHC, SLU, Uppsala.
Arr: SLU, Ove Wattle.
Info: ove.wattle@slu.se
v 40
2–6/10 -17. KURS: DENTISTRY DEL II,

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

v 38
18–20/9 -17. KURS: ENDODONTI DEL II,

NY 6–7/10 -17. ETIKKONFERENS, Uppsala.

Halmstad. Arr: Accesia AB.

Arr: VeTA-bolaget.

➤

2–3/6 -17. BASIC ABDOMINAL ULTRASOUND
COURSE WITH A SPECIAL FOCUS ON CRITICALLY
ILL PATIENTS AND THE USE OF ULTRASOUND IN

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

EMERGENCY SITUATIONS,

Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap

v 24
12–16/6 -17. KURS: DENTISTRY DEL I,

Halmstad. Arr: Accesia AB.
Info: http://academy.accesia.se,
academy@accesia.se
v 25
20–22/6 -17. KURS: KATTANDVÅRD,

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

Universitetslektor
i husdjurens fysiologi
Sista ansökningsdag: 30 juni 2017
Fullständig annons: www.slu.se/lediga-tjanster

v 34
24–26/8 -17. KURS: DRILLNING I ENDO-, PERIOOCH RESTO, Halmstad. Arr: Accesia AB.
Info: http://academy.accesia.se,
academy@accesia.se
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➤ Info: www.vetabolaget.se
(se annons i denna tidning)
NY 6–7/10 -17. ANESTESIOLOGI GRUND, HUND

& KATT, Stockholm. Arr: VeTA-bolaget.

Info: www.vetabolaget.se
NY 6–7/10 -17. KURS I 3 X A – ANDROLOGI,

Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se
v 42
18–20/10 -17. KURS: EXTRAKTIONSKURS,

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

AI & AVEL, Stockholm. Arr: Svenska

sällskapet för smådjursreproduktion.
Info: ann-sofi.bergqvist@slu.se,
www.reproduktionssallskapet.se
(se annons i denna tidning)
7–8/10 -17. GRUNDKURS, HUND- OCH KATTTANDVÅRD, Stockholm.
Arr: KRUUSE Svenska AB &
Mälarhöjdens Veterinärpraktik.
Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/
Uddannelse/Kurser/SE_Dental.aspx,
marika.bjornstrom@kruuse.com,
070-101 67 28

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

Strömsholm.

Arr: VetPD.
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=322
13–14/10 -17. KURS PARODONTIT

– MER ÄN ”LÖSA TÄNDER”, Knivsta.
Arr: Svenska sällskapet för djurtandvård.
Info: www.ssdt.se, styrelsen@ssdt.se
NY 13–14/10 -17. RÖNTGENTEKNIK,

GRUND, Sigtuna. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

v 43
NY 26–27/10 -17. ULTRALJUD GRUNDLÄGGANDE EKOCARDIOGRAFI, Göteborg.
Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se

v 45
9–10/11 -17. VETERINÄRKONGRESSEN,

Uppsala. Arr: SVS, SVF.
Info: Vasso Norlund, SVF,
08-545 558 27, vasso norlund@svf.se,
www.svf.se/sv/Sallskapet/
Veterinarkongressen/
11–12/11 -17. FORTSÄTTNINGSKURS HUNDOCH KATTANDVÅRD, EXTRAKTIONSKURS (Steg
1-godkänd), Stockholm.
Arr: KRUUSE Svenska AB & Mälarhöjdens Veterinärpraktik.
Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/
Uddannelse/Kurser/SE_Dental.aspx,
marika.bjornstrom@kruuse.com,
070-101 67 28

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

NY 14–15/10 -17. ULTRALJUD SMÅDJUR,
GRUNDLÄGGANDE BUK,

Uppsala.

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

NY 17–18/11 -17. IMMUNOLOGISKA SJUK-

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

DOMAR HOS HUND

NY 19-20/10 -17. ONKOLOGI HUND & KATT,

-ANATOMI HUND & KATT, GRUND, Göteborg.

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

NY 14–15/11 -17. LEDARSKAP INOM DJUR-

& KATT, DEL 2, Knivsta.

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

17–18/11 -17. AKUTA OFTALMOLOGIFALL HOS

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

HUND OCH KATT,

v 47
21–24/11 -17. KURS: KANIN OCH SMÅDJURS-

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

TANDVÅRD,

23–24/11 -17. GRUNDLÄGGANDE ULTRALJUDS-

Uppsala eller
Stockholm.
Arr: KRUUSE Svenska AB.
Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/
Uddannelse/Kurser/
Ultraljud_SE_april-november-17.aspx,
anders.hildebrand@kruuse.com,
070-101 67 17

KURS BUK SMÅDJUR,

NY 23–24/11 -17. SÅRBEHANDLING – EN
PRAKTISK KURS MED FALLBESKRIVNINGAR,

Knivsta. Arr: VeTA-bolaget.
Info: www.vetabolaget.se
v 48
27–29/11 -17. KURS: TIPS & TRICKS FÖR

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

TANDTEAMET,

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

1–3/12 -17. KURS: ENT – EAR, NOSE & THROAT

VI SÖKER

CHEF TILL VETERINÄR- OCH
DJURSKYDDSENHETEN

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

(ref.nr: 112-4219-2017)

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

(Steg 1godkänd), Stockholm.
Arr: KRUUSE Svenska AB &
Mälarhöjdens Veterinärpraktik.

KATTANDVÅRD, EXTRAKTIONSKURS

0HULQIRUPDWLRQRPWMlQVWHQÀQQVSnYnUZHEESODWVZZZODQVVW\UHOVHQVH
MRQNRSLQJHOOHUZZZRIIHQWOLJDMREEVH
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Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/
Uddannelse/Kurser/SE_Dental.aspx,
marika.bjornstrom@kruuse.com,
070-101 67 28

Sida 63

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

VETERINARY CONFERENCE,

v 24
14–16/6 -17. ICAR (THE INTERNATIONAL

v 49
NY 5–6/12 -17. REKONSTRUKTIV KIRURGI,

INTERNATIONELLA

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

Fler internationella kurser hittar du
på Vet Agendas hemsida
www.vetagenda.com, på British Small
Animal Veterinary Associations hemsida 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 (hästveterinärkurser) www.beva.org.uk/news-andevents/beva-courses samt på World
Veterinary Association (WVA)
continuing education portal
wva.wcea.education

NY 7–8/12 -17. SYSTEMATISK EKG DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

– HUR KAN JAG

KÄNNA MIG SÄKRARE?,

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

v 50
14–16/12 -17. KURS: TANDREGLERING,

Halmstad. Arr: Accesia AB.
Info: http://academy.accesia.se,
academy@accesia.se
15–16/12 -17. FORTSÄTTNINGSKURS BRA BILD,
RÄTT DIAGNOS

COMMITTEE FOR ANIMAL RECORDING)

– TOLKNING AV RÖNTGENBILDER,

Uppsala.
Arr: KRUUSE Svenska AB &
Mälarhöjdens Veterinärpraktik.
Info: http://www.kruuse.com/sv-SE/
Uddannelse/Kurser/SE_Dental.aspx,
marika.bjornstrom@kruuse.com,
070-101 67 28
v 4, 2018
26–28/1 -18. 6TH NORDIC SMALL ANIMAL

(Veterinary Consulting & Control).
Info: www.vetco.org/en/
conferences-2017

v 22
30–31/5 -17. FELINE MEDICINE,

Greve,
Danmark. Arr: Evidensia Academy.
Info: www.evidensiaacademy.com
v 23
9–11/6 -17. FUNDAMENTALS OF SMALL

2017

Edinburgh, Storbritanien.
Info: www.icar2017.co.uk
CONFERENCE,

v 26
27–29/6 -17. UFAW 2017: MEASURING
ANIMAL WELFARE AND APPLYING SCIENTIFIC
ADVANCES

– WHY IS IT STILL SO DIFFICULT,

Surrey, Storbritannien.
Arr: The universities federation for
animal welfare (UFAW).
Info: www.ufaw.org.uk/ufaw-events/
ufaw-events
28–30/6 -17. XII INTERNATIONAL CONGRESS

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

v 34
NY 21–25/8 -17. JUNIORKURS,

Skærbæk,
Danmark.
Arr: Boehringer Ingelheim Vetmedica.
Info: 040-23 34 00, www.bivet.nu
(se annons i denna tidning)

ANIMAL DENTISTRY AND ORAL SURGERY,

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

Warszawa, Polen. Arr: VetCo

DOMESTIC ANIMAL REPRODUCTION,

ESDAR,

Bern, Schweiz.
Info: www.esdar.org/

CONFERENCE,

29–31/8 -17. 33 TH WORLD VETERINARY
CONGRESS (WVC) - GLOBAL SEMINAR ON
ANIMAL WELFARE, Incheon, Korea.

MittNorrlands Djursjukvård är det största djursjukvårdsföretaget i Mellannorrland med
djursjukhus och kliniker i Åre, Östersund, Sundsvall och Härnösand. Vi behöver förstärka bemanningen då vi fortsätter att växa.

Arr: WVC.
Info: http://www.worldvet.org/
congress.php?year=2017,
http://wvc2017korea.com/
v 35
HÖSTEN -17. MASTER OF COMPANION ANIMAL

Vi söker:

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

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

CLINICAL SCIENCE,

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

1–2/9 -17. EQUINE NECK CONDITIONS &

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

Oslo, Norge. Arr: VetPD.
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=320

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

SVENSK VETERINÄRTIDNING

NUMMER 6

•

2017

PRACTICAL NEUROLOGY FOR PRACTITIONERS,

v 36
4–8/9 -17. 26TH INTERNATIONAL CONFERENCE
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OF THE WORLD ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF VETERINARY PARASITOLOGY

(WAAVP)

2017, Kuala Lumpur, Malaysia.
Info: www.waavp2017kl.org
8–9/9 -17. 33RD EUROPEAN EMBRYO TRANSFER
ASSOCIATION,

AETE, CONFERENCE, Bath, UK.

Info: www.aete.eu/
v 38
23–24/9 -17. FELINE MEDICINE, Warszawa,

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

Info: www.wsava.org/events/
wsava-congress

v 44
NY 2–5/11 -17. EQUINE MR AND CT DAYS,

NY 26–29/10 -17. USING THE FASCIAS TO

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

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

NY 29/9–1/10 -17. EQUINE CARDIOLOGY CASE

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

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

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

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

v 42
18/10 -17. ESSENTIAL VETERINARY CHIRO-

VETERINARY ASSOCIATION

PRACTIC FOR EQUINE AND COMPANION ANIMALS,

AND

Sittensen, Tyskland. Arr. IAVC.
Info: www.i-a-v-c.com

Köpenhamn, Danmark.

SVERIGES
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande
MARJA TULLBERG

Telefon
072-748 78 98

Vice ordförande
ANDERS FORSLID
MARLENE ARESKOG
KAROLINA DAHLKVIST
SUSANNA STERNBERG LEWERIN
LOTTA HOFVERBERG
JOHN-FILIP LUNDIN
LOTTA MÖLLER
LARS-ERIK STABERG

0413-55 32 20
070-713 95 56
073-987 12 06
070-857 75 67
073-151 22 50
073-320 27 68
073-964 20 78
070-438 98 78

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS
FÖRENING – AVF

FREDRIKE RITTER

Telefon
0768-23 35 88

Vice ordförande
073-097 62 97

18–19/11 -17. SMALL ANIMAL NEPHROLOGY

Warszawa, Polen.
Arr: VetCo
(Veterinary Consulting & Control).
Info: www.vetco.org/en/
conferences-2017
v 49
9–10/12 -17. PRACTICAL NEONATOLOGY FOR
EQUINE PRACTITIONERS (CASE-BASED COURSE),

Helsingfors, Finland.
Arr: VetPD.
Info: http://www.vetpd.com/
courses-detail.php?event=327

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS
FÖRENING – FVF

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

STYRELSE

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande

Telefon
0707-96 94 74

JOHANNA HABBE

Sekreterare
CHRISTINA SVEDBERG

073-600 22 21

Kassör
MAJA-LISA SABEL
Ledamöter

070-591 71 50

Ordförande
BENGT ERIKSSON

Sekreterare
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande
HÅKAN LANDIN

TVÅ VAKANTA POSTER

Sekreterare
MATS SCHARIN

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

STYRELSE

Ordförande

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

AND UROLOGY,

v 40
7–8/10 -17. SMALL ANIMAL CARDIOLOGY,

(WSAVA) CONGRESS
FECAVA 23RD EUROCONGRESS,

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

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare
ANETTE GRAF EDLING

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR
FOLKHÄLSA

KOLLEGIUM

Ordförande

Sekreterare

Ordförande

ERIKA CHENAIS

UNDER TILLSÄTTNING

SUSANNA STERNBERG LEWERIN

Sekreterare

Kassör

Vice ordförande

ELINA ÅSBJER

HELEN LOOR

ELEONOR FREDLER

070-341 19 41

64

SMÅDJURSSEKTIONEN

ERIKA CHENAIS

Ledamöter
ANNA BÄCKVALL
KAJSA GUSTAVSSON
SHWAN KAREEN
ULRIKA LIND

TORKEL EKMAN

010-122 83 14
070-980 09 65
070-798 68 68
073-354 53 38

HÅKAN LANDIN

Ordförande

LENA MALMGREN

HANNA BREMER

BENGT ERIKSSON

Sekreterare

HANNA BREMER

TILDE BÖRJESSON
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KÅSERI

ILL: KARIN ÅSTRÖM BENGTSSON

Godtemplarhund på jäsning

DETTA INTRÄFFADE under min tid som bataljonsveterinär
vid Arméns Hundskola i Sollefteå.
En man kom in med sin stövare som hade satt i sig en hel
vetedeg under jäsning. Hunden mådde illa, han luktade illa
och buken var stor som en spärrballong. Diagnosen var klar.
Hunden vätskades upp och vi behöll den över natten. En
djurskötare avdelades att rasta hunden med jämna mellanrum.
Nästa morgon var vår vän glad och nästan alert, varför vi
ringde efter husse för att hämta sin kompis.

Stämningen vid överlämnandet var uppskruvad, ja nästan
exalterad. Det gick gliringar om att alkohol kan vara vanebildande och skadligt. Djurägaren skrattade hjärtligt och höll
med.
Jag har nog aldrig upplevt en sådan munterhet vid en djurhämtning. Vi visste ju alla att husse var en framträdande person inom Godtemplarrörelsen i Västernorrland.

BJÖRN WENNMAN

Har du frågor om cancer?

020-59 59 59

Välkommen att kontakta Cancerfondens informationsoch stödlinje för information och känslomässigt stöd.

infostodlinjen@cancerfonden.se
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PERSONNOTISER
BESÖKSADRESS :

Födelsedagar i juli 2017

PER GERMUNDSSON, Söderköping, 50 år

den 7/7
Den veterinär som inte önskar få sin bemärkelsedag publicerad i SVT måste meddela
detta till förbundskansliet eller redaktionen
senast två månader före födelsedagen.

IDA MÖLLER, Furulund, 70 år den 8/7
ANN MARI HAMMARSTRÖM, Örebro, 50 år

REDAKTION :
JOHAN BECK - FRIIS

den 8/7
JOHAN HELLANDER, Ekerö, 60 år

den 12/7
VIVEKA ÅGÅRDH, Mörarp, 60 år

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

MONA CHRISTIANSEN, Stockholm, 50 år

den 1/7

den 12/7

INGVAR FREDRICSON, Vitaby, 80 år

den 2/7

MARIA HÄGER, Nykvarn, 50 år den 13/7
MAGDALENA ELIASSON, Bottnaryd, 50 år

BJÖRN KARLSSON, Trensum, 60 år

den 18/7

den 2/7
LEIF ADEMAR, Löddeköpinge, 75 år

MARIA EDLER, Frösön, 60 år den 19/7
MARGARETA MALMQVIST, Älvkarleby,

den 5/7

80 år den 20/7

MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM,

ANDERS BERGMAN, Ingarö, 80 år

Grythyttan, 70 år den 5/7

den 21/7

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

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

redaktionssekreterare, annonser
TELEFON : 08-545 558 34
E - POST: brita.trybom@svf.se
LILL OCH KJELL EFVERGREN , EXPONERA

layout
TELEFON :

070-566 5661, 0734-28 26 80
info@exponera.net

E - POST:

WIKSTRÖMS TRYCKERI AB , UPPSALA

Klinikveterinär och leg djursjukskötare
söks till Järfälla Djurklinik
Vi är mitt i uppbyggnaden av en toppmodern medelstor djurklinik i Järfälla.
Vill du vara med?
Vi söker dig som gärna har några års erfarenhet av smådjurssjukvård. Men även du
utan längre erfarenfarenhet är välkommen att söka. Vi ser gärna att du har ett stort
intresse för smådjurssjukvård både medicinskt och kirurgiskt. Självklart tycker du om
djur och människor och har lätt för att samarbeta med kolleger och djurägare.
Du ges nu här chansen att få vara med direkt ifrån uppstarten utav kliniken, där du
har möjlighet att påverka och forma det till något som kanske kommer kännas extra
kul för dig.
Skicka oss ditt cv och ett brev med lite info om dig själv senast den 10 juli via e-post
rikmot@icloud.com. Vi ser fram emot din ansökan.
Kontakt för ytterligare uppgifter om tjänsten
Rikard Mothander
rikmot@icloud.com
0739626266

tryckeri
ISSN

0346–2250
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24
21
14
4
3
30
4
5
3
31
28
19
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24
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4
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5
3
31
28

1
2
3
4
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6
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12
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DEC

MANUSSTOPP

-16 13
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14
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7
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28
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MAJ
23
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8
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29
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26
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JAN

-16
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MAR
MAR
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AUG
AUG
SEP
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NOV

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

Anställningen är på heltid och tillsvidare.

Medlemmar i veterinärförbundet har 450 kronor
i rabatt.

Kollektivavtal¿QQV
Tillträde i juli 2017.
Hemsida: www.jarfalladjurklinik.se
Telefonnummer: 0739626266

Järfällavägen 100, 177 41 Järfälla
FA C K P R E S S U P P L A G A

– 3 500
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Nu även som förfylld spruta!
ISCOM-VACCIN MOT HÄSTINFLUENSA OCH TETANUS
3 Skyddar mot klad 1 och 2 av Florida-sublinjen
3 Det enda vaccinet på marknaden godkänt att skydda via
lokala antikroppar mot hästinfluensa

Pinor Art Illustration 04/2017

3 Tre års immunitet mot tetanus efter grundvaccinering

ISCOM-VACCIN SOM SKYDDAR LOKALT, HUMORALT OCH CELLMEDIERAT
Equip® F vet., ISCOM-vaccin, injektionsvätska, suspension, Rx. ATCvet-kod QI05AA01.
Djurslag: Häst. Indikation: För aktiv immunisering av hästar mot hästinfluensa typ H7N7 och H3N8 (europeiska och amerikanska stammar inklusive isolat av klad 1 och 2 av
Florida-sublinjen) för att reducera kliniska symtom och virusutskiljning efter infektion. Kontraindikationer: Inga kända. Biverkningar: I sällsynta fall kan vaccinerade djur uppvisa
reaktioner, som muskelstelhet, lätt, övergående höjning av kroppstemperaturen, eller i form av liten svullnad vid injektionsstället. Smärta vid injektionsstället kan förekomma. Överkänslighetsreaktioner kan förekomma i enstaka fall. Försiktighet: Endast friska hästar bör vaccineras. SPC 2015-12-17
Equip® FT vet., ISCOM-vaccin, injektionsvätska, suspension, Rx. ATCvet-kod QI05AL01.
Djurslag: Häst. Indikation: För aktiv immunisering av hästar mot hästinfluensa typ H7N7 och H3N8 (europeiska och amerikanska stammar inklusive isolat av klad 1 och 2 av
Florida-sublinjen) för att reducera kliniska symtom och virusutskiljning efter infektion samt mot tetanus för att förhindra dödlighet. Kontraindikationer: Inga kända. Biverkningar: I
sällsynta fall kan vaccinerade djur uppvisa reaktioner, som muskelstelhet, lätt, övergående höjning av kroppstemperaturen, eller i form av liten svullnad vid injektionsstället. Smärta
vid injektionsstället kan förekomma. Överkänslighetsreaktioner kan förekomma i enstaka fall. Försiktighet: Endast friska hästar bör vaccineras. SPC 2016-09-21

Orion Pharma Animal Health II Box 520 II 192 05 Sollentuna II Telefon 08-623 64 40 II www.orionvet.se
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Posttidning A

SE/BUT/0417/0003

Retur, Box 12709 • 112 94 Stockholm

Blaze vet. 7,5 mg/ml, pour-on, suspension.
Medel mot ektoparasiter hos nöt och får.
För utvärtes bruk. Receptbelagt läkemedel.
Datum för senaste översyn av prod.resumé:
2015-02-04. För mer info: www.fass.se.

EKTOPARASITMEDEL FÖR NÖTKREATUR OCH FÅR

SPAR BÅDE TID OCH
ARBETSKOSTNADER
•
•
•

NÖTKREAT UR
Stickﬂugor
Husﬂugor
Lusﬂugor
Sugande löss
Bitande löss

F ÅR
Sugande löss
Bitande löss
Stora fårlusen

Intervet AB • Box 6195 • 102 33 Stockholm • www.msd-animal-health.se

Effekt mot ﬂugor i upp till 10 veckor hos nötkreatur = få behandlingar under betesperioden
Noll dagars mjölkkarens hos nötkreatur
Kan även användas till dräktiga och
lakterande djur

