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Årets modigaste veterinär! 

I Norge påvisades i februari 
i år antikroppar mot Blå-
tunga i några besättningar. 
Man har gjort en riskanalys 
och kommit fram till att man 
i lugn och ro skall överväga 
om, och i så fall hur, en vac-
cinationskampanj skall 
genomföras. Så skulle vi 
gjort i Sverige.  
I Sverige påvisades lördagen 
den 6 september 2008 an-
tikroppar i tankmjölk från en 
besättning i Halland. Månda-
gen den 8 september började 
man vaccinera. Så har inget 
annat land i Europa gjort.  
Från Norges Veterinærinsti-
tutt: 

Vid årsmötet i Stock-
holm den 14 februari 
delades utmärkelsen 
"Årets modigaste veteri-
när" ut till Örjan Ljung-
vall.  
 
Styrelsens motivering: 

”Medlemmarna i föreningen 
ViS karakteriseras av att de är 
engagerade i samhällsfrågor, 
aktiva i den aktuella debatten 
och att de vill ha ordning och 
reda i det svenska veterinärvä-
sendet. Att kämpa för ett sunt 
svenskt veterinärväsende krä-

ver att man tar 
strid mot de mäk-
tiga konservativa 
krafter som har 
som främsta mål 
att försvara sina 
egna ekonomiska 
intressen. För att 
våga ta denna 
strid måste man 
ha en egenskap 
som föreningen 
ViS värderar 
mycket högt - 
nämligen person-
ligt mod. Örjan 
Ljungvall var en 
av de första som 
förstod att den 
under hösten 
2008 påbörjade 
blåtungevaccina-
tionskampanjen 
utfördes på helt 

felaktiga grunder. Han påtala-
 Föreningen Veterinärer i 

Sverige anser att utveckling-
en av Sveriges veterinära 
verksamhet bäst främjas av 
sund konkurrens och att 
tillsynsverksamhet skall 
utövas av myndigheter som 
inte bedriver kommersiell 
verksamhet.  

 Föreningen vill också ena alla 
landets veterinärer i en 
gemensam yrkesförening 
som inte är styrd av fackliga 
eller politiska intressen. 

 

de också det olämpliga i att 
den myndighet som beställer 
och beordrar vaccinations-
kampanjen också är utförare 
av denna och därmed gene-
rerar stora inkomster åt sig 
själv. Det kan nämna att den 
nyss avslutade utredningen 
om myndigheter inom livsme-
dels- och jordbrukssektorn 
har som ett av sina främsta 
mål att förändra detta förhål-
lande genom att skilja Jord-
bruksverkets kommersiella 
verksamhet från dess myn-
dighetsutövning.  
Örjan fick p.g.a. sin övertygel-
se i sakfrågan utstå hårda 
angrepp från många håll trots 
att de flesta torde inse att han 
har helt rätt. Det är inte 
många veterinärer i landet 
som på detta sätt skulle våga 
utmana hela det konservativa 
etablissemanget. Örjan är en 
mycket värdig mottagare av 
utmärkelsen.” 
 
Örjan fick också ta emot en 
skål designad av Ulrica Hyd-
man-Vallien med det passan-
de namnet ”Open Mind”. 

——————— 

Forts på sidan 2 

Veterinærinstituttet anbefa-
ler foreløpig ikke vaksina-

sjon mot blåtunge 
Veterinærinstituttet  
Publisert: 27.02.2009 16:41 
Sist endret: 28.02.2009 00:21 
 
Veterinærinstituttet anbefaler 
foreløpig 
ikke vaksinasjon mot dyresyk-
dommen blåtunge. 
Basert på den kunnskapen og 
oversikten Veterinærinstituttet 
har per 27.02, har vi i vårt no-
tat til Mattilsynet anbefalt å 
ikke sette i gang vaksinasjon 
mot blåtunge serotype 8 nå. 
Så langt har vi for lite informa-
sjon om utbredelse av smitten, 

og det er heller ikke sann-
synlig at virus vil spre seg til 
nye besetninger den nær-
meste tiden. 
Den epidemiologiske situa-
sjonen blir vurdert fortløpen-
de. Prøvetaking av dyr i et 

Norge  presenterar en genomtänkt strategi för Blåtungebekämpning 
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tilstrekkelig stort område og 
identifisering av alle smittede 
dyr må gjennomføres så 
snart som mulig blant annet 
for å identifisere kalver som 
kan være smittet i drektighe-
ten. 
Veterinærinstituttet gir fagli-
ge råd til Mattilsynet på fag-
saker på sitt område. Dette 
danner grunnlaget for Mattil-
synets konklusjon. 
Läs mer på Mattilsynets 
hemsida: 
www.mattilsynet.no  
 

Blåtungekritik. 
I senaste numret av 
”Djurhälsonytt”, Svenska 
Djurhälsovårdens tidning, 
skriver veterinär Mats Törn-
quist under rubriken ”Vilka 
överraskningar kommer i 
år?” att ”Den veterinära de-
batten om vaccinets effekt 
och biverkningar har ebbat 
ut vartefter sakargumenten 
talat. Väl är väl det, för vem 
skall djurägaren tro på om 
veterinärerna käbblar?”  
Törnquist använder sig där-
med av samma taktik som 
Jordbruksverket och SVA i 
blåtungedebatten dvs. att 
förvränga vad kritiken hand-
lat om och att inte på minsta 
lilla sätt uttala någon förstå-
else för denna trots att man 
rent intellektuellt måste vara 
medveten om vilka enorma 
misstag som begåtts av 
Jordbruksverket. 
Vi upprepar därför att kritiken 
som föreningen ViS framfört 
mot kampanjen inte på något 
sätt har med vaccinets even-
tuella biverkningar eller ef-
fekt att göra utan på det för-
hållande att man drog igång 
kampanjen för tidigt och på 
ett alldeles för kostsamt sätt. 
De djur som vaccinerades 
under hösten blev inte immu-
na förrän alla svidknott hade 
försvunnit vilket alltså inne-
bär att inte ett enda djur i 
Sverige djur ännu har räd-
dats från att få Blåtunga. Det 
hade alltså varit korrekt att 
vänta och i stället dra igång 
en genomtänkt, billig kam-
panj nu i vår och att då 
genomföra den på det sätt 
som man gjort i alla andra 
länder dvs. med hjälp av 
besättningsveterinärer och 

djurägare i stället för de extremt 
dyra och ineffektiva vaccina-
tionsteamen. Det torde vara 
svårt för en något så när begå-
vad människa att argumentera 
mot detta varför man i stället 
alltså väljer att med berått mod 
påstå att vår kritik riktade sig 
mot något helt annat.  
Hade det funnits en utmärkelse 
som hetat ”Årets fegaste veteri-
när” så skulle det finnas väldigt 
många kandidater till denna. 
Mikael Fälth 

Årsmötet. 
På ViS:s årsmöte föreläste ve-
terinär Björn Bengtsson, SVA, 
under rubriken "MRSA - en ny 
zoonos?" och VD:n för skogs- 
och lantarbetsgivareförbundet, 
SLA, Katarina Novak om fack-
ets och arbetsgivarnas roller. 
 

MRSA en ny zoonos? 
Björn Bengtsson från enheten 
för Djurhälsa och antibiotikafrå-
gor vid SVA höll ett intressant 
föredrag i samband med ViS 
årsmöte den 14 februari 2009. 
Vid Björn Bengtssons avdelning 
övervakas bl.a. resistensläget 
hos bakterier från djur och för-
säljningen av antibiotika. 
Svensk Veterinär Antibiotikare-
sistens Monitorering (SVARM) 
är ett program som övervakar 
antibiotikaresistens hos bakteri-
er från djur och årligen ger ut 
en rapport tillsammans med 
statistik över förbrukningen av 
antibiotika till djur i Sverige.  
Olika bakteriekategorier som 
undersöks är resistenslä-
get bland de zoonotiska 
bakterierna, MRSA 
(meticillinresistenta Staf. Aure-
us), ESBL (gramnegativa tarm-
bakterier med resistens mot 
tredje generationens cefalospo-
riner) och VRE, 
(vankomycinresistens hos kyck-
ling). 
 

MRSA. 
Staphylococcus Aureus, SA, 
tillhör normalfloran och är en 
delvis artspecifik bakterie. SA 
är normalt sett känslig för peni-
cillin men kan i vissa fall inne-
hålla en gen, mecA, som i sin 
tur kodar resistenstypen. Vid 
MRSA är bakterien meticillinre-
sistent. MRSA är inte synonymt 
med multiresistens även om det 
ofta är så.  
På människa var MRSA från 

början ett sjukhusproblem där-
för i allmänna ordalag benämnd 
sjukhussjukan. Idag är den 
både samhällsförvärvad och ett 
sjukhusproblem vilket är oro-
väckande. Man skiljer på infek-
tion med MRSA vilket ger klinis-
ka symtom och kolonisering 
vilket innebär symtomlösa smitt-
bärare t.ex. kan man bära 
MRSA i näshålan, på slemhin-
nor och hud. MRSA är en smitt-
spårningspliktig sjukdom och 
Sverige liksom övriga Norden 
har en låg förekomst av fall, i 
Sverige under 2008 rapportera-
des 1300 fall på människa 
(inberäknat både sjukdom och 
kolonisering). Trots detta ser 
man en uppåtgående trend. 
Smittspridning sker vid direkt 
eller indirekt kontakt vilket gör 
att god hygien speciellt hand-
tvätt är viktigt för att begränsa 
smittspridning. Problemen med 
MRSA är i första hand svårbe-
handlade infektioner, riskablare 
operationer och höga vårdkost-
nader. Åsikterna idag om huru-
vida man kan bli av med MRSA 
eller inte är mycket varierande 
mellan olika landsting.  
 

MRSA hos djur. 
Hos djur har man de senaste 
åren sett en ökad förekomst av 
MRSA. Oftast rör det sig om 
svårbehandlade infektioner. 
Fram till mitten av 1990-talet 
var det mest sporadiska fall 
men från år 2000 ett ökande 
problem. Under 2004 påvisades 
MRSA i Nederländerna bland 
människor med griskontakt och 
bland grisar. Denna speciella 
typ av MRSA kom att kallas 
svinklonen eller MLST 398. 
Under hösten 2006 påvisades 
de första fallen av MRSA bland 
hundar i Sverige då 10 fall veri-
fierades. Hos häst kom det för-
sta fallet i december 2007 och 
nu så sent som i februari 2009 
har man även påvisat MRSA 
hos katt.  
Hos både hund och häst har 
MRSA påvisats i postoperativa 
sår men även symtomlösa 
smittbärare förekommer. Hos 
häst verifierades under 2008 7 
fall på hästkliniken vid SLU i 
samtliga fall rörde det sig om 
den s.k. svinklonen. 
Svin är oftast symtomlösa smitt-
bärare och man hittar bakterien 
på såväl hud som slemhinnor. 
MRSA på svin är idag vanligare 
i Europa än i Sverige och vi har 
fortfarande en låg frekvens. 
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På nötkreatur har man hittat MRSA 
ffa på gödkalvar. I Belgien och Hol-
land, räknar man med att upp till 
14% kan vara bärare. Även här rör 
det sig om svinklonen. I Sverige har 
man fortfarande inte verifierat några 
fall på nötkreatur. 
Att MRSA ökar på djur gör att vete-
rinärer jämfört med befolkningen i 
övrigt löper en högre risk att utsät-
tas för infektionen. Att vara bärare 
innebär ett problem i samband med 
annan sjukdom och/eller operatio-
ner. Viktigt är att ta baktprover i 
samband med svårbehandlade sår 
och hudinfektioner och ha en god 
vårdhygien gnom att bl.a. tvätta 
händer och använda handskar i 
samband med behandlingar. Detta 
kan kanske innebära ett annorlunda 
tankesätt i framtiden och förhopp-
ningsvis ett krav på bättre hygien 
och tvättmöjligheter i ffa häststallar. 
Madeleine Björk 
 

SLA. 
Katarina Novak höll en mycket in-
tressant föreläsning om fack och 
arbetsgivare. SLA är en riksomfat-
tande sammanslutning av arbetsgi-
vare som t.ex. har anställda djur-
sjukvårdare och anställda veterinä-
rer. Som medlem i SLA får man en 
partner i personal- och arbetsgivar-
frågor. Man träffar kollektivavtal 
som rör löner och anställningsvill-
kor, man anordnar kurser och ut-
bildningar för både arbetsgivare och 
personal och mycket annat. Sam-
manfattningsvis kan sägas att man 
får väldigt mycket för den blygsam-
ma kostnad som medlemskapet 
innebär. 
Novaks föredrag styrkte oss i vår 
övertygelse om att man för alla in-
blandade parters bästa skall ha 
klara och rena förhållande, dvs. att 
veterinärer som är arbetstagare 
skall vara medlemmar i facket och 
att veterinärer som är arbetsgivare 
skall vara medlemmar i SLA och 
ViS. 
 
 
 
Vad har detta med smittskydd att 

göra? 
Distriktsveterinärerna motiverar 
inför politikerna sin verksamhet med 
att de är en smittskyddsorganisa-
tion. Det är de inte alls! Deras arbe-
te med sällskapsdjur och sporthäs-
tar utgör nu över 80 % av deras 
totala verksamhet. 
Vad som dessutom är direkt stötan-
de är att deras rabatterade katter-
bjudande finansieras med de priva-

ta veterinärernas inbetalda skatter. Det 
är obegripligt att det får gå till på det 
här sättet. Politikerna måste inse att 
om inte Distriktsveterinärerna privati-
seras så kommer problemen inom 
landets veterinärverksamhet att per-
manentas och förvärras. 
Följande artikel visar att Distriktsveteri-
närerna inte heller är så speciellt in-
tresserade av djurskydd vilket man 
också hävdar - utan att man som 
största intresse har sina inkomster. 
Dessutom kan nämnas att Jordbruks-
verket tvingar många kommuner i nor-
ra Sverige att betala distriktsveterinär-
stationens hyra och andra kostnader. 
Annars hotar man med att lägga ner 
verksamheten. Är det detta man vill 
uppnå i Årjäng? 
 
Nya Wermlands-Tidningen 2009-02-18  
 
Rasar mot Jordbruksverkets planer 
 
ÅRJÄNG:: Distriktsveterinärstationen 
kan komma att läggas ned. 
Distriktsveterinärstationen i Årjäng är 
inte tillräckligt lönsam enligt Jordbruks-
verket. 
Nu utreder man om den ska få vara 
kvar eller inte. 
– Vi tittar över vilka möjligheter det 
finns, säger Kerstin Vikman som är 
stationschef. 
Ärendet har varit på tapeten under de 
senaste två veckorna. 
Det råder ingen brist på arbete för de 
anställda på distriktsveterinärstationen, 
snarare tvärtom, men enligt uppgift så 
är inte ekonomin i balans. Nu utreder 
Jordbruksverket vad man ska göra åt 
det. 
– Vi måste ju ha ett ekonomiskt resul-
tat och kan inte gå hur mycket minus 
som helst, säger Kerstin Vikman. 
Något beslut är ännu inte taget och 
man vet inte säkert när det kommer att 
tas. 
– Men om jag får tro något så kan det 
kanske bli någon gång i mitten på 
mars, säger Kerstin Vikman. 
Vilka åtgärder det kan tänkas bli tal om 

vet man inte riktigt. Men stängs 
stationen kommer distriktsveterinä-
ren som är anställd där att erbjudas 
arbete i Säffle. Årjängsborna tror 
man kommer att klara sig med två 
privata veterinärer som finns på 
orten. 
Djuren blir lidande. 
Trots att planerna inte varit kända 
mer än i några dagar har en pro-
testlista mot en eventuell nedlägg-
ning redan dykt upp. 
Det är Årjängs Sportryttare och ett 
flertal djurägare som ligger bakom 
listan. De är måna om sin distrikts-
veterinär. 
– Det är katastrof om det här blir 
verklighet, säger Hanne Isaksen. 
Hon och de andra tror inte att Jord-
bruksverket riktigt förstått hur 
många djur som finns i Årjängs 
kommun och som är i behov av 
hjälp. 
– Det är väl 50-60 hästar bara från 
det här stallet och två kilometer upp 
längs vägen, säger Therese Eriks-
son. 
– De säger att de andra två veteri-
närerna ska ta hand om allt men de 
har ju redan fullt upp, säger Maria 
Andersson. 
Om stationen försvinner innebär 
det ökade kostnader för djurägar-
na. 
Men det är inte pengarna de oroar 
sig för utan djurens bästa. Något 
de önskar att också Jordbruksver-
ket gjorde. 
Jens Magnusson 

 

"Lägg ner Livsmedelsverket och 
tre andra myndigheter" 

Utredningsförslag till regeringen: 
Ersätt Livsmedelsverket, Jord-
bruksverket, Fiskeriverket och Sta-
tens veterinärmedicinska anstalt 
med tre nya myndigheter. I Sverige 
delas ansvaret för livsmedelssäker-
heten mellan flera myndigheter 
med skiftande inriktning. Det har 
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inte fungerat. Därför bör Livs-
medelsverket och Statens 
veterinärmedicinska anstalt 
ersättas med en myndighet för 
livsmedelssäkerhet och Jord-
bruksverket med en myndig-
het för jordbruk och lands-
bygdsutveckling. Havsfrågor 
ligger under så många myn-
digheter att ingen har ett hel-
hetsansvar för havet. Därför 
bör Fiskeriverket ersättas av 
en myndighet för förvaltning 
av havsresurser. Att ersätta 
de gamla myndigheterna kom-
mer att leda till minskade stat-
liga kostnader, skriver utreda-
ren Gerhard Larsson, som 

lämnar sitt betänkande till reger-
ingen i dag. (2009-02-05). 
Den löser dagens problem, att 
samma myndighet både bedriver 
tillsyn över såväl egna anställda 
som konkurrerande privata vete-
rinärer, och är den enskilt största 
aktören på den svenska veteri-
närmarknaden. 
Den lägger grunden för en mer 
effektiv statlig verksamhet ge-
nom större kritisk massa, elimi-
nering av parallella administrati-
va funktioner och konkurrensut-
sättning, till exempel genom 
ökad användning av ackreditera-
de kontrollorgan inom den offent-
liga kontrollen.  
Konkurrensutsatt statlig verk-
samhet avknoppas till andra hu-
vudmän och alternativa utförare 
av statligt finansierad verksam-
het uppmuntras. 

 
Utredningen om myndigheter 

inom livsmedelskedjan. 
Som väntat är Jordbruksverket 
och dess trogna förbundna SVA 
och LRF kritiska till Gerhard 
Larssons utomordentligt välgjor-
da utredning om myndigheter 
inom livsmedelskedjan. Deras 
gemensamma taktik som, liksom 
ledaren i Land nr 8, går under 
rubriken ”Experimentera inte 
med djurskyddet” syftar till att få 
Jordbruksministern och andra 
politiker att tro att den av Ger-
hard Larsson föreslagna gemen-
samma myndigheten skall bli lika 
misslyckad som den nu nedlagda 
Djurskyddsmyndigheten i Skara. 

Så kommer det 
naturligtvis inte 
att bli. Den nya 
myndigheten 
har alla förut-

sättningar för att bli den väl-
fungerande myndighet som vi 
så väl behöver i Sverige. Den 
kommersiella verksamhet 
som bl.a. Jordbruksverket 
bedriver idag är en mycket 
besvärande faktor när det 
gäller dess legitimitet som 
myndighet. 
 
Uttalande om Distriktsvete-

rinärernas privatisering. 
Utredningen om myndigheter 
inom livsmedelskedjan tog 
inte på något sätt ställning till 
om Distriktsveterinärerna 
skulle privatiseras eller ej 
utan fastslog endast att om 
organisationen inte privatise-
rades så skulle den sortera 
under det som blir kvar av 
Jordbruksverket i Jönköping. 
Jordbruksverkets myndig-
hetsutövande delar förläggs 
till ett nytt verk och dess kom-
mersiella delar blir alltså kvar 
i Jönköping. 
Vid en presskonferens efter 
det att utredningen överläm-
nats till jordbruksministern 
fick Gerhard Larsson frågan 
om han tyckte att Distriktsve-
terinärerna skulle privatise-
ras. ”Det är nog inte riktigt 
moget att gå över till privati-
sering. Dessutom är det allt-
för glest mellan de privata 
veterinärerna i norra Sverige 
för att en privatisering skulle 
fungera”, svarade Larsson på 
denna fråga. ViS har svårt att 
förstå logiken i varför staten 
skall driva mottagningar för 
sällskapsdjur i Skåne bara för 
att det är så glest mellan ve-
terinärerna i Norrland. Dess-
utom är det så att om de stat-

liga veterinärerna privatise-
ras i Norrland så blir de pri-
vata och följaktligen blir det 
inte så glest mellan dem som 
före en privatisering. Dessut-
om kan man ju göra som 
veterinärutredningen före-
slog dvs. att först privatisera 
Sydsverige och se hur det 
fungerar och först därefter 
privatisera Norra Sverige. 

En glad påsk  
tillönskas alla  

läsare! 
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