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 Så hanterar du 
 en översittare 

 eget stall för 
 personalhundar 
 På nya udS 

 när hästägaren 
 tycker att veterinären 
 är för dyr … 
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•  Ny och enkel applikator – Säkrar avmaskningen för djurägaren

• 2 olika styrkor – För rätt dosering

• Till kattungar från 7 veckors ålder

Den första spot-on avmaskningen till katt 
– Som även skyddar mot loppor och fästingar

 Till kattungar från 7 veckors ålder

BROADLINE (fi pronil/s-metopren/eprinomektin/praziqvantel) spot-on, lösning. Rx. 
Indikationsområde: Till katt med eller med risk för blandinfestation av cestoder, nematoder och ektoparasiter. Behandling och förebyggande behandling mot 
loppor och fästingar. Behandling av infestation med bandmask, gastrointestinala nematoder och hårmask. Förebyggande behandling mot hjärtmask. Viktiga 
kontraindikationer: Skall inte användas på kanin. Försiktighet: Säkerheten av läkemedlet har inte testats hos kattungar som väger under 0,6 kg och/eller är 
yngre än 7 veckor. Läkemedlet är inte framtaget för användning till hund. Innehåller en makrocyklisk lakton. Oralt intag av collie-raser, old english sheepdogs 
och besläktade raser eller korsningar bör därför undvikas. Datum för senaste SPC: 12/2013. För fullständig info om BROADLINE, se www.fass.se     BL/SE/A/04.14

•

•

•

– Som även skyddar mot loppor och fästingar
NYHET

Rundmask
Bandmask

Fästingar
Loppor
FästingarFästingar
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du är chefveterinär på Blå Stjärnan 
sedan årsskiftet efter att ha jobbat som 
klinikchef på kirurgkliniken i sex år. Vad 
vill du med ditt jobb?

– För mig är det viktigt att vi 
bedriver vård av hög kvalitet och i det 
begreppet ingår att vi bemöter 
kunderna och deras djur med respekt. 
Det är personalen som åstadkommer 
kvaliteten. Därför jobbar jag för att alla 
ska trivas, känna att jobbet är menings  
fullt och att det är viktigt att göra ett 
bra jobb varje dag. Det är lätt att köpa 
den bästa utrustningen, men att få 
personalen att prestera på topp är en 
utmaning.

Hur ser dina arbetsdagar ut?
– Halva tiden jobbar jag kliniskt på 

kirurgpolikliniska mottagningen eller 
med operationer. Om det är något 
klurigt kirurgortopediskt fall brukar 
jag bli inkopplad. Den andra tiden 
jobbar jag långsiktigt med att förbättra 
verksamheten. Det handlar om att 
driva utvecklingsprojekt, sitta i möten, 
vara bollplank, se till att vi har rätt 
kompetens, rätt utbildning, rätt 
schemaläggning och kvalitet i det 
vardagliga.

du arbetar på ett sjukhus som inte är 
vinstdrivande och som ägs av en stiftelse. 
Hur påverkar det verksamheten?

– Den vinst vi genererar återinves
teras i verksamheten. Det är en skön 

känsla att vi enbart är till för djurens 
väl och ve och inte för att ägaren ska 
maximera sin vinst. Ägarformen 
skapar trygghet hos oss som jobbar på 
sjukhuset och innebär att vi kan ge en 
vård som håller hög kvalitet. Vårt 
sjukhus har valt en annan tydlig väg 
än övriga stora djursjukhus i landet.

Betyder det att Blå Stjärnan ligger i 
framkant när det gäller djursjukvård?

– Absolut! Allra bäst är vi på akut 
intensivvård, bilddiagnostik och 
kirurgi. När det gäller vissa ortopediska 
ingrepp som höftprotes till hund och 
katt och brosktransplantation för 
osteokondros känner jag inte till något 
sjukhus som ligger längre fram än vårt.

ett sjukhus i framkant är alltid på jakt 
efter personal med spetskompetens, 
eller?

– O, ja! Vi letar både i Sverige och 
internationellt. Där underlättar det för 
oss att kompetenta veterinärer gärna 
vill jobba med avancerade fall i 
kreativa miljöer.

Har Blå Stjärnan något konto för djur till 
människor som inte har råd med 
djursjukvård?

– Ja, vi har fonderade medel. Det 
skapar en god känsla hos personalen 
att vi kan göra det. 

Blå Stjärnan har även egen 

kursverksamhet, Blå Stjärnan akademin. 
Hur tänker du om det?

– Vi har mycket kompetens i huset 
och att dela med sig av kunskap är ett 
bra sätt att främja djurs hälsa. I vår 
roll som oberoende aktör tycker jag 
det är viktigt att vi är med och sprider 
kunskap.

när trivs du bäst på jobbet?
– Det är när jag ingår i en grupp 

som jobbar med ett komplicerat fall, 
där alla har olika kompetens och 
bidrar med sin unika kunskap så att vi 
lyfter varandra och skapar ett bra 
resultat.

Är det någon del av jobbet som du inte 
trivs med?

– Jag tycker inte om att möta en 
kund som inte är nöjd och jag vet att 
vi inte har gjort ett så bra jobb som 
jag vill att vi ska göra.

Tar du med dig jobbet hem?
– Det händer, men då handlar det 

nästan alltid om problem som jag inte 
kan släppa.

Har du någon förebild i yrket?
– Min första mentor, professor Jim 

Tomkinson på Missouri State 
University. Från honom har jag fått ett 
evidensbaserat förhållande till yrkes
rollen. Det är hårda fakta som gäller. 
Inte vad man känner eller tror. 

Hur har du det på jobbet?

text: kerstin stÅlbrand    
foto: Cornelia sChMidt

namn: Gustaf Svensson
yrKe: Chefveterinär
SPeCIaLISt: Hundens 
och kattens sjukdomar
år I yrKet: 13
arBetSPLatS: Blå 
Stjärnans Djursjukhus i 
Göteborg
PerSOnaL: Cirka 160
FaVOrItdJur: Gillar 
hund och katt lika mycket
eGna dJur: Katten 
Mimmi, 3 år, en bengal-
blandning
Gör På FrItIden: 
Löptränar 3 gånger i 
veckan, sprang 
Göteborgsvarvet på bästa 
tiden någonsin i år, 1.45
KÄnd Från tV: Är med i 
"Djursjukhuset" på 
SVT1, 10 nya avsnitt 
håller på att spelas in

Gustaf  Svensson är chef
veterinär på Blå Stjärnan, 
som är ett icke vinstutdelande 
djursjukhus. Ett faktum som 
skapar trygghet både hos per
sonal och kunder, menar han.

Jag trivs bäst

bidrar
när alla
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Profender® spot-on. Lösning för små, medelstora och stora katter. Rx. ATC-kod: QP52AA51, anthelmintikum. Innehåll: Profender innehåller 21,4 mg/ml emodepsid och 85,8 mg/ml prazikvantel. Indikationer: 
Till katt som har, eller kan antas ha, parasitära blandinfektioner med rundmask och bandmask av följande arter: Rundmask (Nematoder): Toxocara cati (mogna vuxna, omogna vuxna, L4 och L3), Toxascaris 
leonina (mogna vuxna, omogna vuxna och L4), Ancylostoma tubaeforme (mogna vuxna, omogna vuxna och L4). Bandmask (Cestoder): Dipylidium canium (vuxna), Taenia taeniaeformis (vuxna), Echinococcus 
multilocularis (vuxna). Kontraindikationer: Skall ej användas på kattungar yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 0,5 kg. Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Applicera endast på hudytan och endast 
på oskadad hud. Får ej ges peroralt eller parenteralt. Undvik att den behandlade katten eller andra katter i hushållet kommer åt att slicka på applikationsområdet medan det fortfarande är fuktigt. Erfarenheten är 
begränsad vid användande av produkten till sjuka och nedsatta djur. Därför skall produkten först användas till sådana djur efter en risk-nytta bedömning. Biverkningar: Salivation och kräkning kan förekomma 
i mycket sällsynta fall, vilket antas bero på att katten råkat slicka på applikationsstället direkt efter behandling. I mycket sällsynta fall har efter användandet av Profender övergående alopecia, pruritus och/eller 
inflammation observerats på applikationsstället. Interaktioner: Emodepsid är ett substrat för P-glykoprotein. Samtidig behandling med andra läkemedel som är P-glykoproteinsubstrater/hämmare (till exempel 
ivermectin och andra antiparasitära makrocykliska laktoner, erytromycin, prednisolon och ciklosporin) kan ge upphov till farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner. Möjliga kliniska konsekvenser av sådana 
interaktioner har inte undersökts. Dosering: Katter ≥0,5 kg – 2,5 kg: en pipett Profender för små katter. Katter >2,5 kg – 5 kg: en pipett Profender för medelstora katter. Katter >5 kg – 8 kg: en pipett Profender 
för stora katter. Katter >8 kg: Använd en lämplig kombination av engångspipetter. Överdosering: Salivation, kräkning och neurologiska symtom (tremor) har observerats vid enstaka tillfällen när produkten har 
administrerats i doser upp till 10 gånger den rekommenderade dosen för vuxna katter och upp till 5 gånger den rekommenderade dosen för kattungar. Dessa symtom har förmodligen uppstått som ett resultat 
av att katten har slickat på applikationsstället. Dessa symptom var helt reversibla. Det finns inget känt specifikt motgift. Datum för översyn av produktresumén: 2013-02-01. För ytterligare information se: 
www.fass.se. Referens: 1. Treatment of third-stage larvae of Toxocara cati with milbemycin oxime plus praziquantel tablets and emodepside 
plus praziquantel spot-on formulation in experimentally infected cats.» Wolken S et al., Parasitol Res  DOI 10.1007/s00436-012-3060-1, 2012

Bayer A/S, Division Animal Health. Tel. 08-580 223 00, vet.info@bayer.com, www.vet.bayer.se

E M O D E P S I D  +  P r a z I k v a n t E l

• En-dags behandling mot bandmask och rundmask  
 effektiv mot migrerande stadier av Toxocara cati

• Minskar signifikant utsöndring av Toxocara cati ägg  
 till miljön1

• Kan användas från 8 veckors ålder, och till dräktiga  
 och digivande katter

En applikation 

per behandling  

är tillrä
cklig



omslagsfoto: Stefan tell

I det här numret av VeterinärMagazinet fortsätter vi att fascineras 
över exotiska djur. Vår reporter i södra Sverige följde med 
veterinären Sascha Enders på besök hos en gultofskakadua och 
under tiden hann han berätta en hel del om vilka problem han 

brukar mötas av. Handhavandefel, det vill säga okunniga djurägare, 
är nästan alltid orsak till fåglarnas dåliga hälsa, visar det sig. 

Det håller Årets Veterinär Marianne Tornvall med om – och hon 
brinner för att dela med sig av sin kunskap. Till djurägare, men även 
till kolleger. Från och med det här numret svarar hon därför på 
läsarfrågor om exotiska djur. Märker du att antalet fåglar och reptiler 
ökar i din kundkrets och det uppstår frågor – hör av dig!

En annan person som gillar exotiska djur är Owe 
Sandström, zoologiskt ansvarig för Fjärilshuset och det 
populära hajakvariet Haga Ocean i Haga utanför 
Stockholm. Han har i decennier undervisat om alla slags 
vilda djur, allt som oftast fungerat som rådgivare åt 
veterinärer och själv haft Bengt Röken (Kolmården, ni 
vet) som mentor. 

Det är inget ensamt yrke att vara veterinär. Ofta 
ges vården i samarbete med andra yrkesgrupper, och 
ofta fungerar det bra. Men när hästägare chansar och 
ringer fel yrkesgrupp när veterinären i stället borde ha 
kommit, kan djuret bli lidande. Jordbruksverket har 
inte fått in en enda anmälning om att olegitimerad 
personal har behandlat hästar med ortopediska 
problem och misslyckats. Men vem ska anmäla? 
Djurägaren skäms över att ha gjort fel. Den som har 
behandlat har ingen anledning att anmäla sig själv. 
Återstår då veterinären som till slut får rycka ut. Eller? 

Jo, och så en rättelse: Det finns ingenting som 
heter ”magnetröntgen”, vilket man kan tro om 
man läste förra numret av VeterinärMagazinet. 
Som KG Linderholm i Sällskapet Äldre 
Veterinärer påpekar, ska det vara 
”magnetresonans”. 

INGRID KINDAHL
ingrid.kindahl@editormedia.se
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GRATTIS, NI VANN BOKEN!

Johanna Olsson, Uppsala. Annina Riikonen, 
Gamleby. Johanna Andersson, Åtvidaberg. Per 
Beskow, Motala. Maria Erlandsson, Tystberga.

kunskap att hämta

Det finns alltid ny
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Nya UDS

Det var inte direkt 
något populärt 
besked, att personal
hundar inte skulle 

vara välkomna i nya UDS. Men 
då var det ännu långt kvar till 
flytten och de flesta trodde att 
det skulle lösa sig under tiden. 
Det gjorde det inte. 

– Frågan blev allt viktigare. 
Inte minst med tanke på den 
stora sköterskebristen. Vi 
förutsåg att vi skulle få mycket 
svårare att rekrytera om vi inte 
kunde erbjuda plats för perso
nalhundar, berättar Åsa Rising. 

Hon är chefveterinär på UDS 
smådjursklinik och en av de 
drivande bakom det nya 
hundstallet från UDS sida. Det rör 
sig om ett samarbete för hela 
Ultuna campus, alltså alla SLU 

anställda. Föreningen kommer 
även att samarbeta med student
kårernas hundstall sutskott. 

– När vi förstod att lösningen 
bestod i att bygga ett nytt 
hundstall, visade det sig snart att 
SLU av olika skäl inte kunde 
vara sponsor. Därför måste vi 
bilda en ideell förening, och gick 
ut med en intresseförfrågan till 
alla SLU:are, säger Åsa Rising. 

Föreningen bildades i 
november 2013 med Åsa Rising 
som ordförande, och projektet 
tog sin början på allvar. Det stod 
klart att det bästa var om 
föreningen arrenderade mark 
från SLU, för att sedan uppföra 
egen lokal. Så blev det och i 
mars 2014 ombildades fören
ingen till en ekonomisk förening 
med cirka 120 medlemmar och 
även den med Åsa Rising som 
ordförande. 

När detta skrivs är ritning
arna på det nya hundstallet 
klara, bygglov finns och markar
betena har påbörjats. Tanken är 
att lokalen ska stå klar till 
årsskiftet. Under tiden kan man 

använda en barack som fören
ingen har fått till skänks av 
Akademiska och som kommer 
att flyttas till den arrenderade 
markbiten. 

– Vi kommer att flytta in i 
etapper, säger Åsa Rising. 

Det som återstår att lösa är 
finansieringen. Föreningen 
behöver låna upp 5 miljoner 
kronor, och förhandlingar pågår 
med banken. För att täcka 
kostnaderna för lånet plus 
arrendet räknar Åsa Rising med 
att varje medlem kommer att få 
en månadskostnad på mellan 
500 och 1 000 kr. 

– För närvarande har vi alltså 
120 medlemmar som har bundit 
sig, och ungefär 170 hundar 
omfattas. Byggplanerna avser 
den nivån. Men jag tror att fler 
kommer att ansluta sig senare, 
när de ser hur den slutliga 
lösningen blir. 

Vid behov kan föreningen 
sannolikt expandera genom att 
använda ytterligare en barack 
man fått till skänks från 
Akademiska Hus. 

text: ingrid kindahl   
foto: göran ekeberg

Vi skulle få mycket 
svårare att rekrytera 

om vi inte kunde erbjuda 
plats för personalhundar.

När spaden sattes i 
jorden för nya UDS för 
fyra år sedan var alla 
glada. Tills det stod klart 
att personalens egna 
djur inte längre skulle få 
plats. Lösningen blev att 
bygga ett eget hundstall. 

Nytt hundstall ger personalhundarna

tak över huvudet
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Flytten är överstökad och snart 
är det inflyttningsfest. Ett av Eu
ropas modernaste djursjukhus 
har börjat ta emot patienter. En 
del utrustning är så modern att 
det kan komma tvåbenta också.

Det är förstås nya UDS 
det handlar om. 
Bygget började 2010 
och nu, fyra år senare, 

står det klart. Då var Mia 
Runnérus universitetsdjursjuk
husdirektör, nu har Henrik 
Ericsson tagit över titel och 
ansvar, så det är han som visar 
VeterinärMagazinet runt.

Vi kommer några dagar 
innan själva flytten sker. Den 2 
juni påbörjades överflyttningen 
av administration, klinisk kemi 
och andra verksamheter enligt 
ett noga fastlagt schema. Den 9 
juni klockan 10.00 öppnades 
dörrarna för den första patien
ten, och när vi talas vid har 
Henrik Ericsson planer på att 
själv ta emot vederbörande. 

Han har anledning att vara 
stolt. Nya UDS är byggt enligt 
konstens alla regler med särskilt 
fokus på smittskydd. Alla 
avdelningar har flera in och 
utgångar för att flödena av 
patienter ska ske smidigt, 
samtidigt som djurkontakterna 
blir så få som möjligt. 

På infektionsavdelningen för 
häst har varje box en egen 
in och utgång så att hästar med 
misstänkt smittsam sjukdom inte 
alls ska passera andra hästar. 
Utrustningen är modernast 
tänkbara och en del planer 
ändrades under arbetets gång i 
samband med att man upptäckte 
antibiotikaresistenta bakterier 
både på hund och på häst. Då 
beslöts att varje rum måste 
kunna stängas av vid misstanke 
om smitta. 

En annan säkerhetsåtgärd är 
att hela sjukhuset har ”brutet 
vatten”, vilket innebär att det inte 
finns någon direktkoppling 

mellan inkommande vatten och 
dricksvattnet. 

När vi kommer fram till den 
splitternya magnetresonans
kameran är det första gången 
Henrik Ericsson själv ser den på 
plats. Den 4,6 ton tunga pjäsen 
har rullats på plats under 
överinseende av Yunus Erdal, 
projektledare hos leverantören 
Philips. 

– Jag har jobbat med projek
tet i fem månader och själva 
installationen tog två timmar. 
Det är mycket snabbt, säger han. 

Det krävs omfattande 
säkerhets och ljudisoleringsar
bete runt MRkameran. Bland 
annat är väggar och golv klädda 
med kopparplåt.

– Nu har vi en MRkamera 
av senaste modell. Tidigare 
skickade vi ibland patienter till 
Akademiska sjukhuset i Uppsala, 
men nu har vi faktiskt en bättre 
kamera. Vi kan ta emot deras 
patienter i stället! säger Henrik 
Ericsson. 

Med tanke på att kameran 
kostar 6,2 miljoner kronor, borde 
den egentligen aldrig stå arbets
lös, menar han. 

Operationsrummen är 
försedda med genomlastnings
luckor för att förhindra spring i 
dörrarna under operationerna 
och det är förberett för kameror 
som tittar ner i såret så att bilder 
kan skickas externt i realtid. 
Autoklaverna är givetvis av 
senaste snitt. Bland annat har 
medicinteknikföretaget Getinge 
levererat en autoklav som klarar 
att sterilisera fiberendoskop i så 
låg temperatur som 40 grader. 

Nästan allt är sprillans nytt. 
Ett undantag är löpbandet som 
används till hästar, det är flyttat 

Toppmodernt, 
smittsäkrat och sprillans nytt – 

nu har nya UDS öppnat



Henrik ericsson



Nya UDS

från gamla UDS. 
– Vi tog med så lite som 

möjligt, men en del saker har vi 
så klart tagit vara på. Men 
varenda möbel är ny, säger 
Henrik Ericsson. 

Flytten av djuren gick 
smidigt. Så många som möjligt 
skrevs ut – till lokalpressens 
besvikelse. Där hade man 
hoppas på något slags Noaks 
arkmarsch där personalen ledde 
över djuren i koppel och 
grimmor från den ena byggna
den till den andra. 

– De som inte kunde skrivas 
ut fick vara kvar i den gamla 
byggnaden. Vi hade tillgång till 
den under några veckor, säger 
Henrik Ericsson. 

Nya UDS är på 18 000 
kvadratmeter och 343 rum har 
byggts och ägs av statliga 
Akademiska Hus. Djursjukhuset 
är en del av VHC, Veterinär
medicinskt och husdjursveten
skapligt Centrum. Lärarna och 
forskarna vid VHfakulteten 

flyttade in i sina lokaler under 
sommaren, och nu när höstter
minen börjar kommer all 
grundutbildning av veterinärer 
och djursjukskötare att ske här. 

– Det viktigaste för oss är att 
erbjuda patienterna en förstklas
sig vård, inte att maximera 
antalet patienter. Men det är 
också viktigt att vi kan förse 
utbildningen och forskningen 
med patienter, vilket förstås 
förutsätter en viss numerär, säger 
Henrik Ericsson. 

Vid UDS arbetar för närva
rande omkring 50 veterinärer 
och 150 TApersonal, framför allt 
djursjukskötare och djurvårdare. 
Några planer på att ändra 
personal styrkan finns inte. 

Den 10 september invigs hela 
nya VHC under överinseende av 
landsbygdsminister Eskil 
Erlandsson.

Vad som ska hända med 
gamla UDS är när detta skrivs 
inte klart. 

Det viktigaste för oss är 
att erbjuda patienterna 

en förstklassig vård, inte att 
maximera antalet patienter.





utveckla din mottagning med bildtagning
aninsidelook

 släpp lös
den fulla potentialen hos din praktik.
Tidningen An Inside Look är full av bra information om 
hur du kan utveckla din veterinärpraktik med diagnostisk 
bildtagning. Anmäl dig och få nästa nummer!

carestream.com/vinside

lös
den fulla potentialen hos din praktik.

 är full av bra information om 
hur du kan utveckla din veterinärpraktik med diagnostisk 

Dina patienter kommer att älska dig... ännu mer.

Prenumerera på Vinside

Prenumerera             idag och

banbrytande 
CR 

Prenumerera för 
produktuppdateringar.

Tidningen
hur du kan utveckla din veterinärpraktik med diagnostisk 
bildtagning. 

Prenumerera på VinsideEn ny,
banbrytande 
CR kommer 
snart! Prenumerera för 
produktuppdateringar.
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Forskning

Alla vet att spindlar äter insekter, men att 
även fisk kan ingå i deras kosthållning är 
inte lika välkänt. Stora semiakvatiska 
spindlar drygar ofta ut menyn med mindre 
fiskar. Nu har en grupp schweiziska och 
österrikiska zoologer kartlagt hur det går till. 
I sin undersökning fann de att beteendet 
förekommer bland spindelarter från totalt 
åtta olika familjer och har observerats på 
alla kontinenter utom Antarktis samt i 
laboratoriemiljö. Semiakvatiska spindlar 
lever i kanten av grunda vattenområden och 
små bäckar och rör sig genom att simma, 
dyka eller gå på vattenytan. När de jagar fisk 
förankrar de vanligtvis bakbenen på en sten 
eller trädstam och fångar bytet med frambe
nen. Därefter injicerar de ett nervgift som 
dödar fisken och påbörjar matsmältnings
processen. Bytet släpas sedan i land och äts 
under flera timmar. 

– Det var nytt för oss att så stor mångfald 
av spindlar ägnar sig åt att jaga fisk. Det 
tyder på att fisk kan vara ett tillfälligt byte 
av väsentlig näringsmässig vikt, säger Martin 
Nyffeler, en av forskarna bakom studien i ett 
pressmeddelande.

KÄLLA: UNIVERSITy OF BASEL

döda bakterier 
utan antibiotika 
I kampen mot den tilltagande 
antibiotikaresistensen har ett 
brittiskt forskarlag undersökt hur 
gramnegativa bakterier tillverkar 
och upprätthåller sitt skyddande 
lipidmembran. Det lipidbaserade 
yttre membranet utgör en barriär 
som skyddar bakterierna mot såväl 
värddjurets immunsystem som 
många antibiotikapreparat. Nu har 
forskarna lyckats kartlägga hur 
gramnegativa bakterier transporte
rar membranets byggstenar, 
lipopolysaccharider, till membran
ets yta. Ledaren för forskarlaget, 
professor Changjiang Dong från 
University of East Anglia, förklarar 
att man nu dels vet hur bakte
rierna tillverkar sitt yttre skydd, 
dels att de skulle dö om processen 
blockerades. Det öppnar upp för 
nya behandlingsmöjligheter av 
antibiotikaresistenta bakterier 
genom att angripa deras yttre 
barriär i stället för själva 
bakteriecellen. 

KÄLLA: UNIVERSITy OF EAST ANGLIA

mrSa smittar från 
människa till djur 
Antibiotikaresistens kan smitta mellan 
djur och människor. En brittisk studie 
har jämfört genomet från multiresi
stenta stafylococcus aureusbakterier 
(MRSA) från katt och hund med 
bakterier som isolerats från mänskliga 
patienter. Totalt sekvenserades 46 
MRSAprover som samlats in på olika 
djursjukhus och veterinärkliniker i 
Storbritannien mellan augusti 2003 och 
augusti 2007. Dessa jämfördes sedan 
med MRSAgenom från mänskliga 
prover som sekvenserats i tidigare 
försök. Forskarna fann att alla djurpro
verna innehöll bakterier som tillhörde 
samma familj, MRSA 15, som identifie
rades redan 1990 i Storbritannien och 
sedan spred sig genom Europa. 
Eftersom nästan alla prover var 
genetisk väldigt lika dem från männ
iskorna har de sannolikt sitt ursprung 
på humansidan. Genomens inbördes 
likhet tyder även på att bakterierna 
inte anpassar sig nämnvärt till sitt 
värddjur utan angriper en bredare 
population. En jämförelse av genomen 
visade dessutom att MRSAprover från 
samma sjukhus eller klinik var väldigt 

nära besläktade, vilket stödjer tesen att 
bakterier sprids i sjukhusmiljöer. I 
MRSAproverna som kom från 
brittiska djur hittade forskarna 
resistens mot ett vanligt antibiotikum 
som är väldigt populärt på landets 
kliniker, medan de inte visade resistens 
mot ett mer sällsynt antibiotikum. Det 
visar tydligt hur snabbt och specifikt 
en patogen kan utveckla resistens. 

KÄLLA: AMERICAN SOCIETy FOR 
MICROBIOLOGy

Fisk viktig sidokost
för spindlar

ReDaktöR: renate larssen



10         Veterinär Magazinet 

 

 Vaccinskydd mot 
 mastit: 
 S. AUREUS  
 KNS 
 KOLIFORMER

N O R D VA C C

ATC VET-KOD QI02AB. RECEPTBELAGT.
GODKÄND SPC 11/02/09.

Tillverkare: LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva,
135 - 17170 Amer (Girona) Spain. E-mail: hipra@hipra.com - www.hipra.com

djur vill hellre para  
sig än bli friska 
En etologisk studie vid universitetet i 
Zürich har kartlagt hur djur av 
olika arter beter sig när de är 
sjuka. Forskaren Patricia Lopes 
har tidigare genomfört 
liknande studier med så vitt 
skilda djur som zebrafiskar 
och apor. Alla visade upp ett 
specifikt beteende
mönster när de var 
sjuka: de åt och drack 
mindre, sov och vilade 
mer och betedde sig allmänt letargiskt. I den senaste studien 
undersökte hon hur sjuka djur beter sig i vissa utvalda 
sociala situationer, till exempel närvaro av en potentiell 
partner eller behovet av att ta hand om sina ungar. Det 
visade sig att djuren tonade ner sitt sjuka beteende och till 
och med låtsades vara friska. Enligt Patricia Lopes handlar 
det om en prioritering av olika intressen hos djuren. Snarare 
än att fokusera på att bli friska så är det viktigare för dem 
att få para sig eller ta hand om sin avkomma. Resultatet kan 
leda till nya sätt att diagnosticera symtom och utveckla mer 

ändamålsenliga sjukdomskontrollprogram.

KÄLLA: PROCEEDINGS OF THE ROyAL SOCIETy

nerver dör inte med åldern 
Ny forskning från universitetet i Surrey tyder på att djur 
inte förlorar nervceller när de åldras. För studien 
utvärderades tidigare forskning på nervsystemet hos 
djur av olika arter, bland annat möss, marsvin, katter, 
hundar och hästar. Mätningarna genomfördes med en 
ny metod att räkna celler som ger mer noggranna och 
tillförlitliga resultat än tidigare. 

Den hittills gängse uppfattningen att djur förlorar 
nervceller i det autonoma nervsystemet med åldern 
visar sig vara felaktig. Endast marsvin förlorar nervcel
ler med åldern. Hos vissa arter kan antalet nervceller till 
och med öka. Äldre hundar kan till exempel ha åtskil
ligt fler neuron än sina yngre artfränder.

Forskarna bakom studien hoppas nu att resultatet 
ska leda till bättre diagnos och behandling av neurolo
giska sjukdomar och ökad förståelse 
för hur människor åldras. Om den 
vedertagna uppfattningen att 
nervceller dör med åldern inte 
stämmer kan det påverka 
metoderna för att 
behandla neurolo
giska sjukdomar 
hos äldre. 

KÄLLA: UNIVERSITy 
OF SURREy
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Arbetsmiljö

Elaine Eksvärd är 
retoriker och författare 
till boken 
”Härskarteknik” (Forum). 

Hon föreläser ofta om härskar
tekniker – hur de ska bemötas, 
och vad man ska vara uppmärk
sam på så att man inte själv 
använder sig av dem.

Härskarteknik är en beteck
ning för att beskriva olika sätt att 

demonstrera sin egen makt och 
förminska andra. Det kan handla 
om att demonstrativt markera 
ointresse när någon talar, 
använda sin senioritet för att 
sätta någon på plats eller att 
genom beröm och kompliman
ger skapa skuldkänslor som gör 
det svårt för en medarbetare att 
säga ifrån. 

– Härskarteknikens bästa vän 
är tystnaden, säger Elaine 

Eksvärd.
Hon menar att de olustkäns

lor som uppstår hos den som är 
utsatt kommer inte att försvinna 
av sig själva. Är du utsatt måste 
du själv sätta gränser och säga 
ifrån.

Det kan vara lättare sagt än 
gjort. Speciellt om man står i en 
karriärmässig beroendeställning 
till översittaren. 

– Men allt har ett pris, säger 
Elaine Eksvärd. Är det verkligen 
värt att må dåligt med tanke på 
hur länge du ska arbeta? 

Utövare av härskartekniker 
finns på de flesta arbetsplatser, 
men risken är störst i miljöer 
med starka hierarkier. Elaine 
nämner spontant två: 
Advokatbyråer och akademiska 
arbetsplatser.

– Där brukar det krylla av 
besserwissrar, som låter dig få 
reda på att de vet mer än du. 

Förutom att utövare av 
härskartekniker skapar illvilja 
och otrivsel på arbetsplatsen, 
kan de också hindra att verk
samheten växer och utvecklas, 

menar Elaine Eksvärd.
– Genom att förminska andra 

släcker man deras entusiasm och 
tar ifrån dem deras självförtro
ende. I stället borde alla på en 
arbetsplats dela med sig av sina 
kunskaper så att de blir en 
tillgång för hela organisationen.

Därför finns ingen anledning 
för den som utsätts att försöka 
förstå hur en översittare tänker 
eller vad som utlöser härskartek
niken. Tvärtom, menar Elaine 
Eksvärd.

– Att visa förståelse är 
detsamma som att tillåta, säger 
hon. 

I stället ska man konfrontera 
personen, fast på ett nyfiket och 
gärna trevligt sätt. Be personen 
motivera sina påståenden och 
konkretisera hur de menar. Här 
får du råd om hur du ska 
hantera olika härskartekniker.

• TidsmeToden
”Du är för ung för att känna 

till … men vi som har varit med 
längre kan berätta att …”

– När någon försöker slå dig i 

text: annika rosell   
ILLUStRatIoN: sofia Wrangsjö

Är det verkligen värt att 
må dåligt med tanke på 

hur länge du ska arbeta?

Du är ung. På väg upp i kar
riären. Och undviker gärna 
konflikter. Då är risken stor att 
du kan utsättas för härskartekni
ker – speciellt i en akademisk 
miljö. Men du kan sätta stopp 
för översittarna. Så här gör du.

Så

översittare
du enhanterar
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huvudet med ett sådant 
argument, kan du fråga hur 
personen tror sig veta vad du 
känner till eller inte. 

• UTeslUTningsmeToden
Varje gång du talar på 

personalmötena är det en 
kollega som antingen tar upp 
sin mobil, tittar på klockan 
eller på annat sätt markerar 
sitt ointresse. 

– Ta upp det enskilt med 
personen i fråga, säger Elaine 
Eksvärd. Använd gärna 
känsloargument: ’Det får mig 
att känna att det jag säger är 
ointressant.’ 

– Känsloargument är 
effektiva, eftersom ingen kan 
argumentera emot, utan måste 
gå direkt på beteendet som har 
fått dig att känna som du gör.

• KomplimangmeToden
Det här är ett vanligt sätt 

för chefer att få medarbetarna 
att arbeta och prestera långt 
utöver vad som egentligen 
krävs av dem. Och eftersom 
det är en ”vänlig” härskartek
nik kan det vara svårt att inte 
vara tillmötesgående. Och det 
är komplimanghärskaren 
mycket medveten om. Tro 
inget annat.

– Om man säger nej, tror 
man inte att man förtjänar 
berömmet. Det är just sådana 
skuldkänslor som personen 
vill framkalla, säger Elaine 
Eksvärd.

Så tacka för komplimangen. 
Det räcker, du behöver inte 
betala tillbaka i form av ännu 
mer arbete.

• sTereoTypmeToden
”Anna, du kan väl föra 

protokoll?” Generalisering kan 
ske utifrån olika faktorer: kön, 
ålder, hudfärg, etnicitet och så 
vidare. Det är också en härskar
teknik som bör synliggöras av 
den som känner sig utsatt:

”Hallå, ni kanske inte har 
tänkt på det, men det är alltid 
en kvinna som skriver proto
kollet, fast det finns lika många 
män här. Kanske är det dags 
att vi ändrar på det.”

– Det lilla ordet ’vi’ är 
viktigt, säger Elaine Eksvärd. 

Då delar alla på skulden och 
det kan bli lättare att få 
igenom en ändring.

• marTyrmeToden
Du känner säkert igen 

typen. Så fort du säger något 
som kan tolkas negativt 
kommer martyren fram: ”Alla 
är emot mig.” Martyren tar allt 
personligt och skapar skuld
känslor, som gör att man 
tillåter martyren att härska.

– Be inte om ursäkt, utan 
förklara hur du menar och att 
det som martyren säger inte 
stämmer med det. Dissekera 
vad martyren säger och 
upprepa hans ord, då blir 
överdrifterna tydliga.

• HierarKimeToden
Metoden handlar inte bara 

om chefer som förtrycker 
underställda, utan används 
överallt där det finns hierar
kier, arbetsplatser, familjer, i 
föreningslivet och så vidare. 
Det här känner hierarki
härskaren till, och använder 

därför gärna sin position för 
att sätta andra på plats.

– Bästa sättet att hantera en 
sådan är att flytta tillbaka 
fokus till sakfrågan, säger 
Elaine Eksvärd. 

Om hierarkihärskaren är 
din chef kan du säga: ”Jag vet 
att du är chef, men nu talade 
vi om …” En del använder sitt 
skenbara underläge för att 
härska (”jag fick inte jobbet för 
att jag är invandrare”). Då 
säger du: ”Din bakgrund har 
inte med saken att göra, utan 
att du saknar rätta kvalifik
ationer”. 

• projiceringsmeToden
När du berättar hur du 

känner inför personens 
beteende, kommer denna 
omedelbart att spegla sig i 
dina känslor. ”Jag känner mig 
också ledsen när du säger  
att …”

– Det bemöts bäst genom 
att man säger att ’vi kan prata 
om dina känslor senare, nu vill 
jag prata om det här’. 

Så här undVIKer  
du att BLI en 
översittare
I sin bok beskriver Elaine Eksvärd 
också hur lätt det kan vara att själv 
omedvetet utöva en härskarteknik. De 
flesta har sannolikt någon gång 
använt sig av någon eller några av de 
sju härskarteknikerna. Även hon själv, 
bekänner hon.

Om du konfronteras finns det 
egentligen bara tre saker att göra:
•  Erkänn att du har gjort fel. 
•  Visa förståelse för andras känslor.
•  Be om ursäkt.

– Därefter kan du föreslå hur ni 
kan gå vidare och visa att du verkligen 
menar allvar och vill bryta mönstret.
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I S L AND
Arbetsmiljö

Strax utanför staden 
Selfoss på södra Island 
jobbar Mia Hellsten 
sedan tio år på en privat 

veterinärklinik. Här arbetar fyra 
veterinärer med stora djur och 
två med smådjur. Större delen av 
tiden är Mia ute och besöker 
gårdar, men alla på kliniken 
delar på jouren och det innebär 
att hon också får ta emot 
smådjur vissa dagar. Här finns 
även en mottagning för stora 
djur med ett operationsrum och 
röntgenutrustning. 

Mia är svenskspråkig och 
uppväxt i Helsingfors, men 
hittade kärleken på Island när 
hon var där och jobbade på en 
lantbruksskola. På Island finns 
ingen veterinärutbildning och 
Mia sökte in i Norge. 

– I Finland är det svårare att 
komma in, men i Norge kom jag 

in på första försöket. Maken 
flyttade med mig till Norge 
under utbildningen och jag tog 
med min häst. 

Den fick hon sälja när det var 
dags att flytta tillbaka till Island 
eftersom ön har importförbud på 
levande djur, även om undantag 
kan göras för husdjur som 
hundar och katter. Ett förbud 
som bland annat innebär att 
hästar och kor inte behöver 
vaccineras. 

– Det finns inte influensa här 
på ön, inte kvarka, inte IBR och 
vi vaccinerar inte heller mot 
stelkramp. Dock hade vi ett 
utbrott av en särskilt virulent 
stam av bakterien streptococcus 
zooepidemicus här förra året, 
som ledde till en ovanligt 
drastisk epidemi på grund av 
hästtätheten. Alla hästar på ön 
drabbades och fick hosta och 

Det är stora skillnader i djursjukvården på 
Island och i övriga Norden. Mia Hellsten 
vittnar om en helt annan syn på smittskydd 
och avancerad sjukvård. Dessutom har man 
en mycket restriktiv läkemedelspolitik. 

”Läkemedlen

Mia Hellsten  
är veterinär 
på Island

text ocH foto: karin janson

ett efter ett”
plockas bort



Reykjavik
Selfoss

mia Hellsten ser stora skillnader i djur
hållning mellan Island och övriga norden. 
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I S L AND
Vi gör våra 
medlemmar 
till bättre 
veterinärer

VetFamily är ett unikt samarbete mellan fristående djursjukhus och djurkliniker. Genom att 
samverka får medlemmarna i VetFamily tillgång till lägre inköpspriser och bättre villkor på 
foder, läkemedel, veterinärmedicinska förbrukningsvaror, labtjänster med mera. 

Medlemskapet innebär också att VetFamily kan underlätta administration, erbjuda affärsstöd 
och stödja utveckling genom utbildning och kunskapsöverföring. På så sätt kan VetFamilys 
medlemmar frigöra tid för att ge bästa möjliga vård till patienter samt fokusera på att ytter-
ligare utveckla kvalitet och kompetens.

Sedan lanseringen i slutet av maj har redan många djurkliniker i hela landet anslutit sig och 
får nu del av VetFamilys många förmåner.

Kontakta oss för mer information om samarbetet.
Christian Hedborg: 0708-30 57 20 - christian.hedborg@vetfamily.se
Tobias Olsson: 0709-15 43 14 - tobias.olsson@vetfamily.se

www.vetfamily.se
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inflammation. Det blev ett 
allvarligt slag mot hästindustrin 
här. 

Viruset bröt ut i två stall på 
norra Island och spred sig 
snabbt över ön. Många gårdar 
tvingades hålla stängt länge. I 
fjol hade ön också ett utbrott av 
diarré på ko. På flygplatsen finns 

stora skyltar om att man inte får 
föra in kläder som man har haft 
i stall eller ladugård på ön, om 
de inte är tvättade eller steril
iserade. 

– Här har man inte tänkt på 

smittspridning alls, utan gått 
emellan stallar och ladugårdar 
utan att tänka. Det måste folk 
börja tänka på mer. Om hästvi
rus och kalvdiarréer blir vanliga 
så måste vi nog påbörja en 
diskussion om vaccinering. 

En vanlig dag ringer telefo
nerna på morgonen och distrikts
veterinärerna åker ut vid halv 
tiotiden. Vissa dagar kan det 
vara fem till sex gårdar med bara 
kor, andra dagar är det bara 
hästar. Området är jordbruks
bygd och här finns större delen 
av landets lantbruk med nötbe
sättningar, från 20 och upp till 70 
kor. 

De vanligaste uppgifterna är 
hästkastreringar, chipmärkningar, 
vaccinationer på lamm och 
dnaprov på hästar, förutom 
juverinflammationer och andra 

produktionssjukdomar hos kor. 
– Islänningarna var tidiga 

med att skapa en landsomfat
tande digital stambok, för att 
enklare kunna forska på här
stamningen. I år är det ett nytt 
krav att alla hingstar som visas 
på premieringar ska ha dnaprov 
från båda föräldrarna. 

Alla hästar chipmärks och det 
har också kommit nya bestäm
melser om att alla hundar och 
katter ska chippas. Vanligtvis 
utfärdas inga hästpass, i stället 
lagras hästens uppgifter i en 
databas. Det är först om den ska 
exporteras som ett pass behöver 
utfärdas. 

I databasen ska behandlande 
veterinär också skriva in alla 
läkemedel. När hästen slaktas får 
slakteriet tillgång till uppgifterna 
och kan då bedöma om hästen 



Svårare operationer 
gör vi vanligtvis inte, 

vi har varken utrustningen 
eller rutinen.
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får slaktfrist eller inte. 
– Läkemedelspolitiken på ön är 

restriktiv, till exempel får vi inte 
längre använda antibiotika utan 
mlrvärde och det blir allt svårare att 
behandla. Men vi har möjlighet att 
skriva i journalen att hästen inte får 
gå till slakt.

Ett annat problem är tillgång på 
läkemedel. Det är svårt att få import
tillstånd och marknadstillstånd, vilket 
Mia tror beror på att landets läkeme
delsverk har höjt sina krav och därtill 
har en krånglig byråkrati. Det medför 
i sin tur att många tillverkare inte 
tycker att det är lönsamt att sälja 
mediciner till en så liten marknad. 

– I går fick vi till exempel epost 
om att marknadstillståndet för 
magnesiumsulfat försvinner eftersom 
det inte är lönsamt för företaget som 
marknadsför medicinen. De plockar 
av oss mediciner, en efter en, och vi 
vet inte vad vi ska använda till slut. 

Det finns heller inga bestämmelser 
om att importörerna har en skyldighet 
att hålla mediciner på lager, vilket gör 
att det då och då tar slut.

– Jag tycker att det skulle vara mer 
debatt om det här, men nu såg jag en 
artikel i en stor lantbrukstidning om 
problemet så jag hoppas att det väcker 
uppmärksamhet. 

Jämfört med till exempel Norge, 
där Mia utbildade sig, tycker hon att 
det finns stora skillnader i djurhåll
ningen och veterinäryrket på Island. 
På kliniken finns visserligen möjlighe
ten att göra större ingrepp som 
buköppningar, men det sker bara två 
till tre gånger om året. Det vanliga är 
i stället att ägaren väljer att avliva 
djuret. 

– Svårare operationer gör vi 
vanligtvis inte, vi har varken utrust
ningen eller rutinen. På så sätt känns 
det som om vi ligger många år efter 
andra länder. 

Djurägarna tänker många gånger 
annorlunda än vad som är vanligt i de 
nordiska grannländerna.

– Folk här är mer pragmatiska när 
det gäller djuren, framför allt hästarna. 
Här äger man inte en häst, utan minst 
fyra. Det är på gott och ont, vissa 
gånger vet man att man skulle kunna 
operera men djurägaren har inte råd. 
Andra gånger kan det vara skönt att 
slippa göra ett ingrepp där man 
bedömer att djuret ändå har en 
väldigt liten chans att överleva.  

I stället för 
hästpass lagras 
alla uppgifter om 
hästen i en 
databas, där 
också alla 
läkemedel 
noteras och 
vidarebefordras 
till slakteriet när 
den dagen 
kommer.
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Intervju

namn: Owe Sandström
Har SKaPat: En fantastisk djurinstitution på 
Spånga gymnasium, gymnasieskolans 
naturbruksprogram samt scenkläder till Abba 
och en lång rad andra svenska artister.
Har GJOrt: Tv-programmet ”Hur gör djur”, 
som gick 27 säsonger från 1990 till 2003.
Är JuSt nu: Zoologiskt ansvarig för 
Fjärilshuset i Haga och hajakvariet Haga 
Ocean, safariguide i Kenya och på Galapagos, 
jobbar för Realgymnasiet Lärandet AB, 
designar scenkläder, gör stora maskotar till 
olika event, är konstnärlig ledare för 
Stockholm International Horseshow sedan 21 
år, sitter i styrelsen för Djurskyddet Sverige.
FaVOrItdJur: Inget specifikt, är fascinerad 
av djurlivets mångfald, framför allt den 
afrikanska savannens djur och ekosystem.
OrdSPråK: Bejaka mångfald, bekämpa 
enfald i alla dess former.
Ser Fram emOt: En jul på Galapagos
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text: kerstin stålbrand foto: stefan tell

Läraren, zoologen och 
kläddesignern Owe Sandström: 

Han
meningen 
med livet

Owe Sandström har 
undervisat om djur 
och natur i 40 år, ofta 
i samarbete med vet
erinärer. Nu är han 
zoologiskt ansvarig på 
Fjärilshuset och Haga 
Ocean. Kunskap är 
bästa djurskyddet, 
säger han. 

Han har många 
strängar på sin lyra.

Det är ett slitet 
uttryck, men det 

beskriver väl mångsysslaren 
Owe Sandström. Han är naturve
tare och pedagog, kläddesigner 
och företagare. För att nämna 
några av hans färdigheter.

I år fyller han 70, men att 
trappa ner ligger inte för honom. 
Nu har han en intensiv sommar 
bakom sig med guidningar på 
Fjärilshuset i Haga och hajakva
riet Haga Ocean. På bägge 
ställena är han zoologiskt 
ansvarig. Fjärilshuset är 3 000 
kvadratmeter tropisk regnskog 
med groddjur, fiskar, fåglar och 

fjärilar.
– Vi har alltid minst 700 

fjärilar, berättar Owe. Varje vecka 
köper vi in tusen puppor, för det 
är ett visst naturligt svinn.

Ibland har Owe kvällsvis
ningar i Fjärilshuset. Det är mest 
för äventyrssugna ungdomar. Det 
är spännande, då får de vara 
med och utfodra jättemalarna 
och rovfiskarna och titta på 
jättepaddorna och giftgrodorna. 

– Det ger lite Indiana 
Joneskänsla.

Det relativt nyöppnade 
hajakvariet Haga Ocean, som 
funnits ett år, har Owe varit med 
och utformat. Det är 30 meter 
långt och innehåller 1 250 000 

hajar
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Intervju

liter saltvatten. Där finns svartfe
nad revhaj, högfenad revhaj och 
cirka tusen korallfiskar.

– Det är en upplevelsean
läggning helt i min anda, säger 
Owe. Den är specialkonstruerad 
för att kunna visa revhajarnas 
livsmiljö. Hajar är inte alls så 
blodtörstiga som ”Hajen”
filmerna fick oss att tro. Intresset 
för hajar är stort i dag. Med 
tanke på rovfiskningen gäller det 
för oss att försöka rädda hajen 
som djurgrupp nu. 

För att hålla hajarna i 
akvariet friska är hygien det 
viktigaste. Plus att salthalt och 
pHvärde alltid måste vara 
konstant. Akvariets veterinär 
Marianne Tornvall, som blev 
Årets veterinär i år, hjälper till 
att hålla koll på hajarnas hälsa.

Dessutom händer det ofta att 
andra veterinärer hör av sig med 
frågor om exotiska djur. Det kan 
handla om ytliga sår, livslängd 
och reptilers äggläggningsperio
der, berättar Owe Sandström.

– Och så har jag ett mångår
igt samarbete med min 

veterinära mentor, Bengt Röken 
(tidigare på Kolmården). Det är 
han som är ”pappa” till 
Foderläran, ett kompendium 
som jag alltid använder i mina 
föreläsningar.

Owe Sandström har hållit på 
med djur i hela sitt liv. 

– Jag växte upp i Härnösand, 
där vi hade en jätteträdgård 
granne med Folkets park. Jag 
hade sniglar i fickorna för 
jämnan och ”maskarium” i en 
stor gurkburk, där jag samlade 
maskar. Jag hade igelkottsfarm. 
På försommaren fångade jag in 
fyra igelkottar och på sensom
maren kunde jag släppa ut ett 
trettiotal. Jag köpte billig pölsa 
och matade dem med. Och jag 
fångade in fåglar, alltid i par, och 
fick dem att häcka. De vuxna i 
min omgivning kallade mig 
passande nog för fågelhandlaren.

Sedan dess har Owe haft alla 
sorters husdjur. Hundar och 
katter, men också groddjur, 
ödlor, reptiler, akvariefiskar, 
papegojor och apor, när det var 
tillåtet för privat personer.

– Men nu är det slut med 
husdjur för min del, säger han. 
Inte ett djur till kommer innan
för dörrarna. Inte ens en flatlus. 
Jag reser för mycket.

Fast alldeles djurfritt är det 
inte hos Owe. Han bor i centrala 
Stockholm och har en jätteter
rass på taket. Dit har han släpat 
fyra ton jord, så terrassen är ett 
hav av blommor, buskar och 
bonsaiklippta träd och dit hittar 
förstås de vilda fåglarna, småfåg
lar, ringduvor och hackspettar 
och varje sommar brukar 
koltrasten komma och visa upp 
sina ungar.

Owes stora djurintresse är väl 
underbyggt med teoretiska 
studier.  Efter studenten plug
gade han på universitetet i 
Uppsala i sju år. Han läste 
zoologi, botanik, natur och 
kulturgeografi, limnologi (läran 
om sötvatten), marinbiologi, 
genetik, hygienlära och pedago
gik. Han utbildade sig till 
konservator och meteorolog. 
Och som en eftergift åt pappa 
Östen, som var lektor vid 



när det blev dags för 
fotografering på 
Fjärilshuset, där Owe 
Sandström är zoo logiskt 
ansvarig, drog sig den 
blyga sköldpaddan 
omedelbart tillbaka.
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lärarhögskolan i Härnösand, tog 
han lärarexamen också.

– Efter alla år på universitetet 
tyckte pappa att jag skulle skaffa 
mig en ”riktig” utbildning. Så jag 
gjorde det, säger Owe, och det 
visade sig vara både klokt och 
bra.

Sitt första lärarjobb fick Owe 
på Spånga gymnasium. Den 10 
januari 1970 klev han in för att 
praktisera en termin som lärare i 
biologi och geografi. Efter 
terminen hade Owe tänkt ägna 
sig åt dans och nöjen. 

Under åren i Uppsala 
dansade han och fästmön 
Kerstin flamenco. De uppträdde 
som ”Carmen och Juan” och 
Owe, som inte kunde sy på den 
tiden, tillverkade ändå deras 
scenkläder. Men när praktikter
minen på Spånga gymnasium 
var slut, ville rektorn att Owe 
skulle stanna kvar eftersom 
eleverna var så förtjusta i 
honom. Och efter samråd med 
pappa Östen bestämde sig Owe 
för att ge skolan ytterligare ett år 
av sitt liv. Det blev 42.

I Spånga gymnasium gjorde 
Owe Sandström sin stora 
livsgärning. Han byggde upp en 
djurinstitution som var berömd 
långt utanför landets gränser. 
Mot slutet av hans tid på skolan 
fanns det hundra arter där och 
1 200 djur. Tillsammans med två 
kolleger skapade han gymnasie
skolans naturbruksprogram som 
först var tvåårigt, sedan treårigt.

– Vi jobbade ett helt år med 
att ta fram utbildningsplanen, 
säger han. I efterhand känns det 
jättebra att ha gjort det. Det 
betyder också att vilken djurpark 
jag än kommer till eller vilket 
djursjukhus jag än besöker, så 
träffar jag gamla elever. Det är 
roligt.

Bakgrunden till djurinstitu
tionen var att Owe upptäckte att 
vissa elever saknade all insikt 
om djur och natur. En dag hade 
Owe med sig ett vanligt hönsägg 
till skolan. När en grabb, på 
fullaste allvar, frågade var 
skarven på ägget var, kände Owe 
att något måste göras. Grabben 
förstod inte hur vitan och gulan 
kom in i ägget. 

Så Owe pratade med rektorn. 
Det resulterade i att han fick ta 

över ett gammalt toalettutrymme 
som han förvandlade till djur
stall. I ett bås fanns kaniner, i ett 
annat marsvin, i ett tredje höns 
och på gården gick en getabock 
omkring och krävde uppmärk
samhet från barnen. 

Skolöverläkaren kom och 
tittade på verksamheten och 
tyckte att den var bra. Nu visste 
man var barnen var när de inte 
var på sina lektioner – hos 
djuren.

Senare fick Owe 30 miljoner 
av stat och kommun för att 
designa och bygga en bättre 
djuranläggning.

För två år sedan föll Owe för 
åldersstrecket och måste lämna 
Spånga gymnasium. Han gjorde 
det med sorg i hjärtat. Men det 
dröjde inte länge förrän ägaren 
till Realgymnasiet Lärandet AB, 
en friskola med 13 naturbruks
gymnasier i landet och utan 
vinstutdelning till ägaren, erbjöd 
honom att bli senior adviser, 
vilket han nappade på. 

Under alla år har Owe 
Sandström bedrivit en parallell 
karriär som designer och 
klädskapare åt några av landets 
främsta artister. Det startade då 
han sydde scenkläderna åt sig 
och dåvarande fästmön Kerstin. 
Ryktet om den händige fästman
nen spred sig och snart blev 
Owe erbjuden jobb som designer 
och klädskapare för showgrup
pen Berns Barn. Det var 1970, 
samtidigt som han praktiserade 
som lärare på Spånga 
gymnasium.

Sedan stod det inte på förrän 
Owe gjorde scenkläder åt Claes 
af Geijerstam och Göran Fristorp 
när de tävlade i Melodifestivalen 
med ”Sommaren som aldrig 
säger nej”. Och sedan kom alla 
de andra storheterna; Zarah 
Leander, Abba, Björn Skifs, Jerry 
Williams, LillBabs, Lasse 
Berghagen, Lill Lindfors, Magnus 
Uggla, Cullbergbaletten, Tomas 
Ledin, Carola och Gunilla 
Backman. Ett tag hade Owe åtta 
sömmerskor anställda i sitt 
företag Artist Design. Innan han 
åkte till skolan på morgonen, 
gick han till ateljén och klippte 
till och lade ut paljetter och när 
skolarbetet var slut för dagen, 
gick han tillbaka till ateljén. Han 

har alltid jobbat mycket.
– Men jag har bara gjort 

roliga saker, säger han. Och jag 
har hunnit mycket för att jag har 
litet sömnbehov, stor simultan
kapacitet och är fokuserad på det 
jag gör.

Mest känd som klädskapare 
är han för alla Abbakollekt
ionerna. Och där har det blivit 
ett uppsving sedan Abbamuseet 
öppnade. Just nu säljs hans Pop 
Cat Collection där. Det har 

naturligtvis varit jätteroligt att 
jobba i artistbranschen. Ändå 
säger Owe:

– Om jag fick leva om mitt 
liv, skulle jag självklart bli lärare. 
För det jag är mest stolt över är 
att jag haft förmånen att få 
förmedla kunskap till kom
mande generationer under så 
många år. 

Han vet att kunskap om djur 
och natur ökar unga människors 
empatiska förmåga. 

– Jag ser kunskap som en 
ödesfråga som kan påverka 
planetens framtid. Kunskap är 
också bästa djurskyddet. 

Om jag fick leva om 
mitt liv, skulle jag 

självklart bli lärare.
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Djurskydd

text: CeCilia lönnell, VMd   

Många ägare till halta hästar väntar med att ringa veterinären. Först vill de 
pröva en billigare yrkesgrupp. Få känner till vilka konsekvenser det kan få. 

När hästägaren tycker 
att veterinären 

är för dyr…
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Det är inte alla häst
ägare som väljer vård 
utifrån legitimation 
och godkännande. 

Tvärtom kan de ha oklar 
uppfattning om vilken kompe
tensnivå som krävs för förebyg
gande vård, diagnos, behandling 
och rehabilitering. Då finns 
risken att hästägare ringer en 
hästmassör eller equiterapeut 
snarare än veterinären om en 
halt häst. 

Sveriges Veterinärförbunds 
tidigare ordförande Evamari 
Lewin är hästpraktiker och väl 
bekant med trenden. 

– Problemet är att så många 
hästägare är okunniga. De 
behandlare som är seriösa säger 
till hästägaren att först kontakta 
veterinär, så att all behandling 
vilar på en klinisk bedömning. 

Men alla är inte serösa, 
menar hon. 

– Jag träffar ibland hästägare 
som säger att ”min massör säger 
att vi ska ta ett njurblodprov”. Då 
går jag i taket! Sen har vi ett 
resonemang om det kanske inte 
är lämpligt, säger hon. 

En legitimation innebär en 
garanti att innehavaren har 
fastställda minimikunskaper 
inom sitt yrke och genom sitt 
godkännande gjort sig förtjänt 
av myndigheternas och allmän
hetens förtroende. Det blir alltså 
en kvalitetsstämpel från staten. 
Det framhöll regeringen när 
lagen om verksamhet inom 
djurens hälso och sjukvård 
förbereddes (2009:302). Ändå är 
det vanligt att hästägare vänder 
sig till olegitimerade vårdgivare i 
första hand.

– Det är nog mer regel än 
undantag att hästägare söker sig 
till andra yrkesgrupper innan de 
vänder sig till en veterinär med 
en häst som egentligen är halt, 
säger veterinär Malena ”Mulle” 
Behring, som är verksam på 
västkusten.

Hon driver numera egen 
praktik, har tidigare varit 
chefsveterinär på Slöinge 
(Hallands djursjukhus) och är 
verksam inom AVN, 
(Avelsvärderingsnämnden, 
varmblod) samt är konsultveteri
när åt Dina Försäkringar.

– Hästägare vill helst inte tro 
att hästen har en låg hälta utan 
att den egentliga orsaken sitter 
någon annanstans, som i ryggen, 
säger hon. 

Hanna Jernstedt Larnemark 
är ordförande i Svenska 
Equiterapeutförbundet. Hon 
företräder en yrkesgrupp som 
saknar legitimation men som 
hästägare gärna vänder sig till. 
Hon ger delvis samma bild av 
läget som Mulle Behring. 

– En orsak till att en häst ägare 
inte först ringer veterinären kan 
vara att han eller hon inte 
uppfattar att hästen faktiskt är 
halt, eller inte vill inse det, säger 

Hanna Jernstedt Larnemark.
Cajsa Ericson, ordförande för 

Legitimerade Sjukgymnaster 
inom Veterinärmedicin (LSVET), 
är inne på samma linje. 

– Jag tror det finns två 
orsaker att hästägare inte ringer 
veterinär först. Det är att det 
verkar billigare och enklare att 
fixa hem någon för 500–1 000 
kronor, hellre än att ta ledigt och 
åka till en klinik. Det andra man 
hör mycket är att folk är skep
tiska till att spruta leder, säger 
hon.

Cajsa Ericson och andra 
sjukgymnaster med vidareut
bildning på häst samarbetar ofta 
med kliniker när det gäller 
behandling och rehabilitering av 
skador. 

En del kliniker har också 
samarbete med behandlare utan 
legitimation, som hästmassörer 
och equiterapeuter. Ofta utan 
problem. Massörerna och 
equiterapeuterna besöker 
regelbundet samma stall för 
återkommande friskvårdsbe
handlingar, och uppmanar 
hästägare att söka veterinär när 
de hittar något avvikande. 

Det knepiga är om olegitime
rad personal anlitas i stället för 
veterinär eller legitimerad 
sjukgymnast. Få ”vanliga” 
hästägare tänker på att de kan 
utsätta djuret för lidande, vilket i 
sig är ett brott mot djurskyddsla
gen. De känner inte heller till att 
den som inte räknas som 
djurhälsopersonal riskerar böter 
eller fängelse i upp till ett år om 
det leder till att veterinär 
behandling försenas eller 
avbryts. Frågan är om hästmas
sörer och equiterapeuterna själva 
känner till reglerna. 

– Jag tror inte att så många 
har koll på straffsatsen. 

Det säger handläggare Adrian 
Vallin vid Jordbruksverkets enhet 
för foder och hälsa. Å andra 

Jag träffar ibland 
hästägare som säger 

att ’min massör säger att 
vi ska ta ett njurblodprov’. 
Då går jag i taket!
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sidan känner han inte till något 
fall där personer utan legitima
tion/godkännande som utfört 
felbehandlingar eller ställt 
felaktiga diagnoser på hästar 
med ortopediska problem 
faktiskt har anmälts eller prövats.

Men att inget fall har anmälts 
innebär inte att det är problem
fritt att anlita olegitimerad 
personal. Ett typexempel är ett 
verkligt fall där en häst plötsligt 
blev stel och ovillig att röra sig. 
En veterinär kom till stallet, 
undersökte, ordinerade Metacam 
och vila på prov, och uppma
nade hästägaren att återkomma. 

Men när hästen inte blev bättre 
kontaktade hästägaren i stället 
en massör, som behandlade över 
flera månader. Senare visade sig 
att hästen hela tiden stått med 
en bäckenfraktur, och måste 
avlivas.

– Vi hör hela tiden sådana 
historier, säger Hanna Jernstedt 
Larnemark. 

Hon anser att en del av 
problemet ligger just i att vem 
som helst får kalla sig till 
exempel equiterapeut. 

– Därmed har vi inget 
inflytande på vad oseriösa 
terapeuter gör.

För att bli medlem i Svenska 
Equiterapeutförbundet krävs att 
man har gått HTUutbildningen 
(Svensk Hästterapiutbildning), 
och i medlemsreglerna står att 
hästar (helst) inte ska behandlas 
utan veterinärdiagnos. Förbundet 
har i remissvar kring behörig
hetslagen argumenterat gente
mot Jordbruksverket för en 
legitimation. 

– Vi skickar enormt många 
hästar vidare till veterinär, och 
de allra flesta av våra medlem
mar samarbetar med en veteri
när eller klinik, påpekar Hanna 
Jernstedt Larnemark. 

Djurskydd

Vad säger lagen? 
Reglerna för vem som har 
behörighet att behandla djur 
skärptes den 1 januari 2010, och 
regeringen införde legitimationer 
för flera grupper. 
Behörighetslagen, eller 
”Föreskrifter om ändring i Statens 
jordbruksverks föreskrifter och 
allmänna råd (SJVFS 2009:83) om 
behörigheter för djurhälso-
personal” gäller legitimation/
godkännande av:
- veterinär
- djursjukskötare 
- hovslagare 
- sjuksköterska
- fysioterapeut (= sjukgymnast) 
- tandläkare med 

humanutbildning samt 
tilläggsutbildning för häst/
hund/katt. 
En hästägare är enligt 

djurskyddslagen skyldig att se till 
att en häst snarast ges nödvändig 
vård. För den som behandlar 
gäller lagen om verksamhet inom 
djurens hälso- och sjukvård 
(2009:302).

Personer som tar uppdrag på 
häst utan legitimation/formellt 
godkännande, som:
- djurvårdare
- hästtandvårdare
- massörer
- equiterapeuter
- biomedicinska analytiker 
- hovslagare utan godkännande 

omfattas av ett behandlings förbud 
som begränsar vad de får göra. 
Det innebär att personer som 
behandlar djur utan legitimation 
inte får:
• behandla djur som kan 

misstänkas ha en epizooti 
eller zoonos

• utföra operativa ingrepp, ge 
injektioner eller utföra 
behandlingar som kan orsaka 
ett lidande som inte är 
obetydligt

• behandla djur som har fått 
lugnande läkemedel, är sövda 
eller har injicerats med 
lokalbedövningsmedel.
Inget sägs alltså om att utan 

egentlig utbildning diagnostisera 
eller behandla hästar med till 
exempel en rörelsestörning. 

Men det är där straffkapitlet i 
2009:302 kommer in, påpekar 
Adrian Vallin på Jordbruksverket.

”4 § Till böter eller fängelse i 
högst ett år döms den som utan 
att tillhöra djurhälsopersonalen 
vid yrkesmässig verksamhet inom 
djurens hälso- och sjukvård 
uppsåtligen eller av oaktsamhet 

1. bryter mot 4 kap. 1 § 
(=punkterna ovan) eller

2. tillfogar ett djur lidande 
eller skada, som inte är ringa, 
eller framkallar fara för sådan 
effekt, oavsett om lidandet, 
skadan eller faran orsakats av 

olämplig behandling eller genom 
avbrott i eller dröjsmål med 
veterinär vård.

 ”den omständigheten att 
någon på grund av brist i 
utbildning och erfarenhet inte 
kunnat inse sjukdomens natur 
eller förutse lidandet, skadan 
eller faran befriar honom eller 
henne inte från ansvar.” 

Vem ser till att reglerna följs? 
länsstyrelserna har i uppgift att 
övervaka djurhälsopersonals 
verksamhet inklusive journal
föring. Men den som har 
verksamhet utan godkännande 
måste bli polisanmäld för att 
myndigheterna ska ha formell 
anledning att ingripa. 

– Om djurhälsopersonal 
brister i sin yrkesutövning så 
hanteras det normalt av 
ansvarsnämnden för djurens 
hälso- och sjukvård. 
Djurhälsopersonal riskerar då 
disciplinpåföljder eftersom det är 
det som Ansvarsnämnden kan 
dela ut, säger Adrian Vallin. 

– Icke djurhälsopersonal 
riskerar däremot böter eller 
fängelse om de bryter mot sina 
befogenheter. På så sätt kan man 
ju se legitimationen eller 
godkännandet som en säkerhet 
för den som har den.
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På nytt jobb

exotiskt på evidensia i åsa
Veterinär Li Danielson började på Evidensia Djurklinikerna i juni. 
Hon arbetar främst på Djurkliniken Åsa i norra Halland, men även 
på Djursjukhuset Norra Halland i Kungsbacka. Hon är framför allt 
intresserad av internmedicin, dermatologi och exotiska djur. Själv är 
hon ägare till två leopardgecko och en skäggagam.

Li har en annorlunda bakgrund än de flesta svenska veterinärer. 
Hon flyttade till Australien efter gymnasiet 1997 för att jobba som au 
pair i sex månader. Men hon trivdes så bra i landet att hon började 
plugga på Adelaide University. Hon läste fysiologi, mikrobiologi och 
immunologi och forskade inom fysiologi i ett år innan hon utbildade 
sig till veterinär i Brisbane under fem år.

– Veterinärutbildningen i Australien är väldigt praktiskt inriktad. 
Vi fick lära oss behandla både koalor och kängurur, berättar hon.

Under utbildningen jobbade hon på gårdar både i Australiens 
”outback” och i Nya Zeeland.

I Australien träffade Li sin engelske sambo. När längtan hem till 
familjen blev svår, flyttade de till London, där Li jobbade som 
smådjursveterinär i fem år. För tre år sedan fick de barn och därför 
har de valt att flytta igen, den här gången till Sverige eftersom det 
känns som ett tryggare land att växa upp i än England. Så nu bor 
familjen i Kullavik söder om Göteborg, där Li har sina rötter.

– Efter 17 år utomlands är cirkeln sluten.
Nu tycker Li det är väldigt kul att få jobba i Sverige.

Falu djursjukhus 
lockar återvändare
Falu Djursjukhus, AniCura, har gjort flera 
nyrekryteringar:

Djurvårdare Frida Runegård, som är 
från Falun, har efter ett antal år ”i försking
ringen” i Kiruna, Östersund och Sundsvall, 
återvänt hem och fått fast anställning på 
Falu Djursjukhus. Under förra hösten 
vikarierade hon på sjukhuset och i februari i 
år blev hon anställd.

Djurvårdare Karolina Skoog har också 
återvänt till sina rötter och i mars började 
hon jobba på Falu Djursjukhus. Där inledde 
hon sin yrkesbana en gång i tiden innan 
hon flyttade till Stockholm, där hon jobbade 
på Arninge Djurklinik i många år. 

Veterinär Malin Johansson började på 
Falu Djursjukhus i april. Hon kommer 
närmast från Distriktsveterinärerna i Bollnäs. 
Hon håller på med sin specialistutbildning.

Veterinär Frida Norrvik började på Falu 
Djursjukhus i somras. Hon har lämnat ett 
jobb på Djursjukhuset Albano i Stockholm 
och flyttat tillbaka hem med sin familj. Hon 
är på gång med sin specialistutbildning.

Veterinär Katrien Goavert, med 
utbildning från Belgien, har ett långtidsvika
riat på Falu Djursjukhus filial Ludvika
kliniken sedan årsskiftet. Hon har kommit 
till Sverige tillsammans med sin sambo 

Kris Camps, som jobbar som ortoped 
på Falu Djursjukhus.

nya medarbetare till 
Vettris i Borlänge
Veterinär Maja Öhman Nyberg är 
klinikchef på Vettris Borlänge sedan 
kliniken öppnade i slutet av mars. Maja är 
specialist inom hundens och kattens 
sjukdomar med särskilt intresse för 
invärtesmedicin och ultraljud. 

Övrig personal på Vettris Borlänge är:
Veterinär Anna Löf jobbar där en dag 

i veckan. Även hon är specialist inom 
hundens och kattens sjukdomar. Hennes 
specialintressen är kirurgi, ortopedi och 
tänder. 

Djursjukvårdare Anna Aronsson med 
många års erfarenhet av djursjukvård 
finns också på Vettris Borlänge nu. Det gör 
även djurvårdare Anders Lundberg, som 
snart är färdig med sin legitimation. 

Hela personalstyrkan har tidigare 
jobbat på Falu Djursjukhus.

Vettris Borlänge är ett djurcenter som 
drivs ihop med Arken Zoo.
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norra Halland satsar på ortopedi
Evidensia Djurklinikerna har anställt 
veterinär Henrik Johnsen som 
ortoped på Djursjukhuset Norra 
Halland. Han började 1 juli och ska 
jobba i Kungsbacka tre dagar i veckan. 
Sjukhuset håller på att byggas ut och i 
den nya satsningen ska man bland 
annat fokusera på ortopedi. 

Henrik Johnsen är norrman, men 
utbildade sig till veterinär i München 
på 1980talet. De senaste 25 åren har 
han framför allt jobbat som smådjur
skirurg, i första hand som ortoped. 
Senast kommer han från en tjänst på 
Skara Djursjukhus, där han varit sedan 
hösten 2012. Men han har också jobbat 

på Veterinärhögskolan 
i Norge, på Blå 
Stjärnan i Göteborg, 
som konsulent och 
föredragshållare. 
Konsulent är han för 
övrigt fortfarande. Två 
dagar i veckan jobbar 
han som sådan i 
Norge, både för ett 
foderföretag och för ett 
par djurkliniker.

Att Henrik sökte sig 
till Djursjukhuset 
Norra Halland beror 
på att hans svenska 
fru har en liten gård 
alldels utanför 
Kungsbacka, där han 
tycker mycket om att 
vara.

Hästkliniken i  
mantorp utökar
Evidensia Hästkliniken i 
Mantorp, ett par mil sydväst 
om Linköping, har anställt tre 
nya medarbetare: 

Leif Millerud började 
som veterinärassistent i 
februari. Tidigare har han 
jobbat hos travtränare Jocke 
Wallin, Mantorp, i många år.

Johanna Lindberg 
började som veterinärassistent 
i april. Hon är utbildad 
hippolog och har bland annat 
arbetat som stallchef på 
Åsbygdens naturbruksgymna
sium och som hästskötare i 
tävlingsstall tidigare.

Johanna Eklund började 
en anställning som klinikvete
rinär den 19 maj. Hon kom
mer närmast från en tjänst 
som distriktsveterinär i 
hästtäta Kungsbacka, där hon 
har arbetat i flera år.
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Nyheter från branschorganisationen Svensk Djursjukvård

Jag har ägnat en del av hängmattetiden åt  
att fundera över kapitalets provokation. Det ni!

 Var och lyssnade på Thomas 
Pikettys tal under Almedalsveckan och 
slogs över hans faktiskt rent planekono-
miska budskap och hur det fått genklang i 
ekonomiska diskussioner världen runt. 
Själv fick jag associationer till Napoleon 
Bonaparte och den franska revolutionen, 
inte bara på grund av Pikettys franska 
brytning.

Vårt förhållande till affärsvärlden och 
kapitalet är märkligt ambivalent. Å ena 
sidan älskar vi kapitalismen i Ullared så 
till den milda grad att vi inte bara köar 
i timtal med våra gigantiska kundvagnar 
för att få komma in och handla plastpå-
sar och billiga kläder, väl 
hemma igen bänkar vi oss i 
tv-soffan tillsammans med 
familjen för att roas av 
kommersen och människ-
orna där bakom på bästa 
sändningstid. Å andra 
sidan upprörs vi så till den milda grad över 
att någon får göra förtjänst på väl utförda 
tjänster i barnomsorgen att vi är beredda 
att fälla regeringar för att stoppa denna 
kommersiella rovdrift! Vinster i välfärden 
är sannolikt den fråga som kommer att 
avgöra utgången av höstens riksdagsval och 
detta av oss som efter besöket i vallokalen 
glatt går och tar ett meal på Burger King. 

”Let me help you spend your 
money” vrålar gatuförsäljarna efter oss i 
Istanbuls basarer och vi ler ansträngt och 
håller lite hårdare i handväskan. Vi känner 
sympati för dessa desperata säljare 
samtidigt som vi inte kan förneka att vi 
imponeras en aning över deras rättframma 
ärlighet. Ingen falsk marknadsföring här 
inte, ingen dold kapitalism.

När det gäller affärerna inom 
djursjukvården är vi om möjligt än mer 
ambivalenta. Märkligt nog råder det en 
vida spridd okunskap när det gäller 
djursjukvårdens ekonomiska förutsätt-
ningar. Skolade ekonomer, journalister och 

de allra flesta andra av oss har ända in i 
nutid bilden av att djursjukvården står eller 
i alla fall borde stå utanför marknadseko-
nomins lagar och att verksamheterna drivs 
eller i alla fall borde drivas på någon sorts 
ideell basis, oklart hur. Det är svårt att 
komma på någon annan bransch som 
tills nu varit så omhuldad av ett från 
omvärldens granskning, skyddande 
duntäcke. På något märkligt vis har vi som 
vårdar och botar sällskapsdjuren haft 
immunitet mot att anklagas för att ha 
ekonomiska intressen i våra verksamheter. 
Har det ens varit fråga om företagande? Är 
det inte stiftelser och kommuner som varit 

huvudman för de hårt arbetande 
veterinärerna? 

Jag tillåter mig en amatörpsykologisk 
analys av detta intressanta och självbedräg-
liga beteende och hävdar här att svenskens 
bild av veterinären och dennas gärning 
hänger samman med den i Sverige – i 
internationell jämförelse – unika synen på 
djurens egenvärde. Den som viger sitt liv 
åt att vårda våra älskade djur måste helt 
enkelt ha högre syften än att tjäna pengar!

Det har naturligtvis aldrig varit på det 
sättet. Vi som är verksamma inom 
djursjukvården hyser vare sig mer eller 
mindre kärlek till vårt värv än någon 
annan yrkesgrupp, ej heller har vi andra 
förväntningar på vår utkomst av vårt slit 
än någon annan. Visst, vi älskar förmodli-
gen djur lite mer än genomsnittssvensken 
och vi har förmodligen en något större 
fallenhet för att hantera djur än de flesta 
andra men vår önskan att tjäna pengar och 
få våra företag att överleva och växa skiljer 
sig inte från andras.

Vi säljer tjänster till Sveriges djurägare, 
punkt slut. Djurägarna är våra konsumen-
ter och liksom de allra flesta moderna 
konsumenter är de numera pålästa och 
kritiska när de handlar. Någon vill ha allt 
som går att erbjuda för sitt djur, en annan 
väljer att låta sitt djur somna in och en 
tredje väljer ett enklare behandlingsalterna-
tiv med avvaktande prognos. 

Samtliga alternativ finns och är bra 
för djuret och precis som när vi handlar 
andra varor och tjänster är det vi som 
konsumenter som väljer utifrån våra 
preferenser och ekonomiska 
förutsättningar.  

Det är dags att dra av dun-
täcket och se sanningen i vitögat; 
vi gör affärer av djursjukvård varje 
dag och det är bra för oss och våra 
anställda, för djuren, för kunden, 
och för Sverige!

Det är dags att  
dra av sig duntäcket!

”Vår önskan att tjäna pengar och 
få våra företag att överleva och 
växa skiljer sig inte från andras.”

SVENSK
DJURSJUKVÅRD

maria Lundvall, generalsekreterare 
i Svensk djursjukvård. 
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Gultofskakaduan 
Viktor pratar glatt när 
vi närmar oss buren.

– Han är väldigt 
social, oftast blir han irriterad 
när man lämnar honom, berättar 
Sascha Enders.

Han är veterinär och gör 
hembesök hos många fågelägare 
och en dag i veckan är han på 
Ölands djurpark och behandlar 
bland annat deras fåglar, allt från 
undulater och aror till stora 
strutsar.

Kakaduan Viktor tillhörde en 
privatperson innan han kom till 
djurparken och är väldigt tam. 
Han låter sig undersökas av 

Sascha utan problem och blir 
inte ens särskilt arg när Sascha 
visar trepunktsgreppet som 
fixerar fågelns huvud och 
hindrar den från att bitas.

– Man håller pekfingret 
ovanpå huvudet och tummen 
och långfingret på var sin sida 
vid käklinjen. Greppet använder 
jag främst på större papegojor 
om de är rädda eller aggressiva.

Problemet med att undersöka 
och behandla fåglar är att de är 
så olika. Skillnaderna mellan en 
liten undulat och en stor struts 
är enorma, och det gäller att 
sätta sig in i den art man ska 
behandla.

Fåglar blir alltmer pop
ulära bland djurägarna, 
men ofta brister de i 
kunskap om hur de ska 
skötas. Men även veter
inärer kan sakna erfar
enhet. Här ger Sascha 
Enders sina bästa råd. 

Så gör jag

Fåglarna
text ocH foto: Maria lindberg

håller skenet uppe

Sascha ger emun på ölands 
djurpark några maskrosblad. Han 
framhåller att det underlättar om 
man tar det lugnt och gör sig vän 
med djuret före undersökningen.
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Så gör jag

– Det är ungefär 11 000 olika 
arter och de fungerar väldigt 
olika i exempelvis hur långsam 
eller snabb ämnesomsättning de 
har. Man får helt enkelt läsa på 
för varje ny patient.

Det första Sascha gör när han 
ska undersöka en fågel är att 
titta på allmäntillståndet.

– Om det finns möjlighet är 
det bra att testa flygförmågan, 
den tappar de ganska fort om de 
är dåliga.

I övrigt bör man vara 
uppmärksam på saker som 
slutna ögon, onormala benrörel
ser, hängande vinge, forcerad 

andning, svans som vippar ner 
eller hud— och fjäder— 
förändringar. 

Men fåglar är kluriga.
– De döljer tyvärr sjukdom 

väldigt bra. Därför får man ta 
god tid på sig. Är de inne på 
klinik så är det en ny plats där 
de är extra alerta, men ger man 
dem tid orkar de till slut inte 
hålla skenet uppe.

Ungefär 90 procent av 
åkommorna är skötselrelaterade. 
Felaktigheterna leder till brist
sjukdomar, lever och njurpro
blem, hudproblem och 
beteendeproblem.

– De kan till exempel plocka 
sina egna fjädrar på grund av för 
lite stimulans.

När det gäller småfåglar är 
trauman ganska vanliga. Fågeln 
kan ha flugit in i en glasruta eller 
fått kläm eller brännskador. 
Förgiftning är inte lika vanligt, 
men ändå oftare förekommande 
än infektionssjukdomar. 
Papegojor, som har lång livs
längd, får ofta hjärtkärlsjukdo
mar och gikt högre upp i åldern 
på grund av felutfodring.

Mer grundliga undersök
ningar som Sascha utför inne
fattar att lyssna på hjärta, 

Sascha enders har läst på veterinärhögskolan i Hannover. efter ett kortare vikariat på tierklinik Landwasser i Freiburg 
flyttade han till Sverige och jobbade som klinikveterinär på Läckeby djursjukhus fram tills 2012. Sedan startade han egna 
verksamheten Hemveterinären i Kalmar.

det här 
greppet kring 
foten gör att 
fågeln inte 
har lika lätt 
att klättra 
iväg från dig.

trepunktsgreppet 
runt huvudet ser 
grymt ut men är 
ett bra sätt att 
hålla en fågel 
som försöker bita 
och är inte 
skadligt för 
djuret, även om 
det kan upplevas 
som obehagligt.
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luftsäckar och lungor samt titta 
närmare på hud och fjädrar. Här 
söker han då främst efter ohyra, 
sår och tumörer.

– Det är viktigt att kontrollera 
hullet på bröstmuskeln och 
känna igenom mage och 
magsäck. Då kan man till 
exempel upptäcka om ett ägg 
har fastnat. Magsäcken ändrar 
läge på grund av tumörer i 
kroppshålan. På riktigt små 
fåglar är röntgen till stor hjälp då 
det är svårt att känna felen på 
deras små kroppar och organ, 
men även hos större fåglar 
behövs ofta röntgen.

Det är viktigt att undersöka 
kloaken för att utesluta förstopp
ning eller diarré eller tumörer 
eller vårtor.

– Titta även på avföringen i 
buren eller be djurägaren ta med 
avföring till kliniken.

Gumpkörteln och krävan är 
specifika för fåglar. Alla arter har 
dem inte, men där de finns är 
det viktigt att undersöka dem 
grundligt. Gumpkörteln på 
ryggens bakre del kan bli 
inflammerad och utveckla 
tumörer. Den påsliknande 
krävan ligger på halsens under
sida vid bröstingången och kan 
bli inflammerad eller innehålla 
främmande föremål som fågeln 
råkat få i sig.

– Ta prover från krävan, 
blodprov och avföringsprov.

Eftersom många av åkom
morna kan relateras till felaktig 
skötsel går ofta behandlingen ut 

på att förändra utfodring, skötsel, 
storlek på buren eller burens 
inredning.

– En del fåglar behöver en 
balja med vatten eller ett 
sandbad.

Sascha menar att många 
fåglar självläker när man tar bort 
orsaken till problemet, men 
självklart kan man behöva 
komplettera med läkemedel eller 
fodertillskott.

Evidensia Djurkliniken Gefl e & Sandviken är en väl inarbetad och känd 
djurklinik för våra djurägare i när- och ytterområdena. Här sätter vi djurets 
helhet i centrum genom friskvård, sjukvård och rehabilitering av hundar, 
katter och smådjur. Vi har en hög veterinärmedicinsk kompetens och 
tekniskt avancerad medicinsk utrustning. Genom Evidensia har vi tillgång 
till Veterinärmedicinskt forum och möjlighet till konsultationer.

LEG. VETERINÄR 
(minst 2 års erfarenhet)

Efterfrågan på våra tjänster expanderar kraftigt och som ett led i 
vår fortsatta utveckling söker vi nu en legitimerad veterinär med 
intresse för hund, katt och övriga smådjur, gärna med specialist-
kompetens. Erfarenhet av kirurgi och ultraljud ser vi som ett plus.

Som person kan Du arbeta självständigt, men ha en god kom-
munikations- och samarbetsförmåga då kvalifi cerad djursjukvård 
bedrivs i ett team av veterinärer, djursjukskötare, djurvårdare och 
sjukgymnast. 

Välkommen med frågor och ansökan till karin.dahlin@evidensia.se 
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag: 
löpande urval. Kollektivavtal för tjänst: SLA, SVF

Evidensia Djurkliniken Gefl e & Sandviken
026-27 01 52, 026-10 63 10
eller 070-33 280 18
Djurkliniken Gefl e & Djurkliniken Sandviken
www.evidensia.se

”VI VILL SE FLER FRISKA OCH LYCKLIGA DJUR. 
DÄRFÖR SKA VI VARA DET BÄSTA FÖR DJUREN”.

Undersökningen underlättas 
självfallet av om fåglarna är 
tama och välhanterade. Lättast är 
det om djurägaren kan hålla i 
sitt djur och då ha en handduk 
runt fågelkroppen för att minska 
rörelsefriheten och synintrycken.

– Jag rekommenderar att man 
använder skyddshandskar när 
det är större fåglar, särskilt om 
man inte känner dem. Om det 
inte är en väldigt tam och snäll 
fågel som villigt låter sig under
sökas, kan det vara bra att fixera 
den så den inte flaxar runt. Men 
var uppmärksam på att bröstbe
net ändå rör sig så att fågeln kan 
andas. Ibland kan det vara bättre 
att fixera och undersöka fågeln 
utan djurägaren i rummet. 
Framför allt papegojor kan bli 
väldigt irriterade på matte och 
husse när de inte hjälper dem 
medan man fixerar dem, och det 
kan hålla i sig ett tag.

Precis som på andra mindre 
djur behöver man mindre nålar 
till blodprov, och små sprutor 
med detaljerad gradering för att 
kunna ge väldigt liten mängd av 
olika preparat till mindre fåglar. 

Ibland kan det vara 
bättre att fixera och 

undersöka fågeln utan 
djurägaren i rummet.

Sonder i olika storlekar för att kunna ge 
läkemedel eller skölja rent krävan på både 
större och lite mindre fåglar.





Så gör jag

Studera fågelns allmäntillstånd innan du gör en närmare undersökning. Observera den 
i buren eller när ägaren håller den, finns det möjlighet är det bra att testa flygförmågan.

Det är även bra att ha sonder i 
olika storlekar för att både 
kunna skölja rent och ta prov 
från krävan. En del väldigt 
lättstressade fåglar kan vara bäst 
att söva före undersökningen för 
att de inte ska stressas ihjäl.

– Framför allt handlar det om 
att ta det lugnt och hantera 
fågeln varsamt. De är ganska 
stresskänsliga djur och ofta 
tjänar man på att låta det ta lite 
tid i början för att fågeln ska 
känna sig trygg. 

en spruta med små intervaller 
på graderingen är nödvändig 
för att kunna ge rätt mängd till 
en liten fågel.
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Många inom 
djursjukvården var 
involverade i 
arbetet med den 

stora skogsbranden i Västman
land. Hos Evidensia Djursjukvård 
Strömsholm stod man beredd att 
ta emot och hjälpa djur och 
djurägare och hade även 
förstärkt servicegraden med 
veterinärer.

– För oss som jobbar här var 
det självklart att ställa upp i ett 
sådant läge. Vi befann oss 
dessutom så nära branden att vi 
kände röklukt hela tiden och 
kunde inte koppla bort det som 
hände i skogarna, säger Eva 
Engström, marknads och 
kommunikationschef på 
Evidensia Djursjukvård.

När det gäller smådjur var 
det många som ringde och 
frågade vad man ska tänka på 
om djur utsätts för brandrök.

– Därför förstärkte vi 

bemanningen på Djurkliniken 
Västerås, Djurdoktorn Västerås, 
Specialistdjursjukhuset 
Strömsholm och Djurkliniken 
Köping, säger Eva Engström.

På länsstyrelsen i Västman
lands län fanns 1,6 personer på 
veterinärområdet som jobbar 
med branden. Länsveterinär 
Magdalena Bostedt var en av 
dem.

– På djursidan blev jag lite 
som spindeln i samordningsnä
tet, säger hon. Det jag kunde 
göra var egentligen att hålla koll 
på utvecklingen, svara på frågor 
från folk som ringde och bolla 
människor vidare så att de 
verkligen fick svar.

De som flyttade sina djurbe
sättningar har berättat att 
mjölkkorna inte mådde bra av 
flytten och i efterhand tycker 
mjölkbönderna inte att man ska 
flytta mjölkande kor om man 
inte får order om att göra det.

I somras genomfördes en affär där 
Apoteket Hjärtat köper Apovet, ett 
nätbaserat apotek som är speciali
serat på läkemedel för djur. Apovet 

blir ett dotterbolag till Hjärtat med 
Gabriella Sander som chef. 

Apovet grundades 2009 av 
Gabriella Sander och ytterligare tre 
delägare. De har nu sålt hela sitt 
innehav till Hjärtat, som med sina 300 
apotek är störst av de fristående 
apotekskedjorna i Sverige. 

– Jag blir kvar som chef för 
dotterbolaget och verksamheten 
kommer att fortgå precis som förut, 
säger Gabriella Sander. 

Suget efter snabb leverans av 
läkemedel för djur är stort, och Apovet 
levererar dels till djursjukhus och 
stora kliniker, dels till enskilda veteri
närer. De får kontinuerligt leveranser. 
Dessutom kan djurägare ehandla hos 

Apovet och få leverans av förskrivna 
läkemedel i brevlådan dagen efter att 
de har beställt – om beställningen 
kommer in före kl 17. 

I dag är det inte helt lätt vare sig 
för veterinärer eller djurägare att få tag 
i alla de läkemedel de behöver. 
Apoteken är visserligen skyldiga att ta 
hem även djurläkemedel inom 24 
timmar, men i praktiken fungerar inte 
denna regel. 

– Vi vet att det här är ett problem, 
men genom att vända sig till oss kan 
man få bra hjälp. Vår kundtjänst håller 
sig hela tiden uppdaterad med 
restsituationen och vet vilka alterna
tiva läkemedel som kan användas om 
det aktuella visar sig vara slut hos 
leverantören. Vi har också goda 
kontakter med läkemedelsbolagen och 
kan få information om leveranstider. 
Det är ett pussel som vi är duktiga på 

att lägga, säger Gabriella Sander. 
Apovet håller samtliga läkemedel 

på sitt stora lager i Jönköping, där 
även kundtjänsten finns. Personalen 
består av tio anställda och på de fem 
år som har gått sedan starten har 
Apovet kommit upp i en omsättning 
av omkring 70 miljoner kronor. Största 
kund är Evidensia. 

– Vi har på kort tid byggt ett starkt 
varumärke inom djurläkemedel och 
som en del av Hjärtat får vi ett centralt 
stöd med synergier, bland annat inom 
inköp, som gör oss ännu starkare, 
säger Gabriella Sander. 

Även på Hjärtat är man förstås 
nöjd med affären. 

– Med förvärvet av Apovet får vi in 
värdefull djurexpertis i Hjärtat, något 
som vi har nytta av när vi utvecklar 
och breddar vårt erbjudande, säger vd 
Anders Nyberg. 

Utblick

Apoteket Hjärtat köper Apovet

Ökad beredskap under

skogsbranden
text: kerstin stålbrand   
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Boka annons i tidningen, på webben eller i nyhetsbrevet hos 
Mediakraft AB, Carl Larsson 08-23 45 35
070-147 50 29, carl.larsson@mediakraft.se

Besök oss på www.veterinarmagazinet.se, en självklar 
mötesplats för djursjukvården med 10 000 sidvisningar varje 
månad.

Läs nyhetsbrevet! Abonnera gratis på vårt nyhetsbrev, som 
kommer varannan vecka – eller oftare när det händer något 
riktigt stort.

Beställ tidning och ändra adress på  
www.veterinarmagazinet.se. Mejla till info@veterinarmagazi-
net.se, eller ring 070-679 59 91.

Har du synpunkter, tips och idéer? Du är välkommen att 
mejla till chefredaktören på  ingrid.kindahl@ 
veterinarmagazinet.se
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VeterinärMagazinet når hela 
5 000 veterinärer, djursjuk
vårdare och andra som är verk
samma inom djursjukvården.
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Årets Veterinär 2014

En av somma
rens första riktigt 
varma dagar 
samlades kol
leger från hela 
djursjukvården 
för att fira Årets 
Veterinär med 
mat, vin och 
föredrag.

Stor fest när Marianne blev

foto: stefan tell

en stolt och rörd marianne tornvall tog emot 
utmärkelsen årets Veterinär 2014. morgonen 
därpå bjöds hon in till tV 4:s morgonsoffa och 
berättade om sitt jobb.

BertJan reetzig, forskningschef på Blå 
Stjärnan akademi, höll ett uppskattat 
föredrag om spjutspetsbehandlingar 
inom djursjukvården.

Brian Högman, delägare i mälaren Smådjurs
klinik, passade på att plåta sina kolleger.

Årets Veterinär
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www.royalcanin.se/viktigaste-vinnaren

ÅRETS VIKT(IGASTE) VINNARE!

SAT 30

SATIETY

Satiety Weight Management spelar en viktig roll för katters och hundars 
viktnedgång. En speciell blandning av kostfi brer för ökad volym och 
mättnadskänsla, högt proteininnehåll för bibehållen muskelmassa och 
högt näringsinnehåll lägger grunden för en sund viktminskning. Med 
andra ord en bra hjälp på vägen för att komma i sund form och bli årets 
VIKT(IGASTE) VINNARE 2014! Djurägaren vinner ett års foderförbrukning.

ni ger väl era katt- och hundägare info

www.royalcanin.se/viktigaste-vinnaren


