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• Frågor som rör djurhälsa och 
djurskydd

• Landsbygdsminister Jennie 
Nilsson

• Ta fram underlag till 
politiska ledningen

• Lagstiftning (EU och 
nationellt)

• Dialog med berörda aktörer
• Varierande arbetsuppgifter
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• Djurskydd
• Slakt och annan avlivning
• Sjukdomar och smittskydd
• Djurhälsopersonal
• Antibiotikaresisten
• Gränskontroll
• Zoohandel
• Foder
• Produkter från djur
• Distriktsveterinärerna
• Sveriges 3R-center



Tillgängliga för akuta sjukdomar dygnet runt, 
året om över hela Sverige

• Veterinärpodd
• Katt
• Hund
• Häst
• Lantbrukets djur
• Officiella uppdrag



Sveriges 3R-center

Nationellt kompetenscenter för att samordna 
och främja tillämpningen av alternativa 
metoder till djurförsök. 

• R(ersätta), 
• Reduce (minska) och 
• Refine (förfina).
• djurens välfärd i fokus
• färre djur i försök.
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• Djurhälsa
• Zoonoser
• Forskning och utveckling
• Antibiotika
• Smittskydd
• Sjukdomsövervakning 

Friska djur - trygga människor





Vad gör en veterinärpatolog? 

Patologi = sjukdomslära

• Sjukdomar studeras och
diagnosticeras genom:

• Obduktioner
• Mikroskopisk analys

• Biopsianalys=analysera och
diagnosticera vävnader i mikroskop

• Forskning
• Även inom läkemedelsindustrin
• Veterinärundervisning



Varför obducerar man djur?

• Längre tids sjukdom
– ställa diagnos
– förklara symptom

• Plötsliga dödsfall
• Djurskyddsfall

– bevisning inför åtal
• Försäkringsärenden
• Forskning och undervisning



Inflammation i hjärtat
(myokardit)



Laboratorier

Diagnostik
Framställning av vaccin
Forskning
Analyser 



• Livsmedelskontroll
• Vägledningar och 

kontrollhandböcker
• Dricksvattenproduktion
• Kostråd
• Tillsatser, E-nummer
• Märkning
• Material i kontakt med 

livsmedel
• Import, export och handel 

inom EU



• Läkemedelsupplysningen
• Giftinformationscentralen
• Rapportering av biverkningar
• Nya läkemedelsgodkännande
• Apotek & handel
• Licenshantering
• Karenstider



• Antibiotika och antibiotikaresistens
• 1177 Vårdguiden
• Statistik och övervakning över 

smittsamma sjukdomar
• Information och utbildningar



• Smittskydd
• Djurskydd
• Tillsyn av 

djurhälsopersonal
• Primärproduktion av 

livsmedel
• Kommunrevisioner
• Förprövning av stallar
• ABP
• Beredskap





Livsmedelshygien
Vattenhygien
Personlig Hygien
Tält och uniformer
Djur och zoonoser
Miljö
Sanering/desinfektion
Optimerad utbildning

och träning

Fokus på
människan!

PREVENTIV MEDICIN

STRIDSVÄRDE!



Skydd mot infektioner för
människor, djur och växter

• Ingen jord

• Inga växtdela

• Inga djurprodukter

• Inga insekter eller skadedjur

• Fritt från virus, bakterier och
mögel

• Inget obehandlat trä!

Desinfektion innan avveckling Krav från EU och SE



Shwan Kareem, årets Veterinär 2018

Har gjort en enastående insats när det 

gäller livsmedelssäkerhet och 

konsumentförtroende. 

Genom listigt detektivarbete och stor 

noggrannhet, både vid skrivbordet och 

genom inspektioner på företag har han 

lyckats avslöja Sveriges hittills största 

köttskandal.

Hans arbete har medverkat till en viktig 

lagändring som skärper straffet för 

matfusk så att det nu kan ge upp till 

två års fängelse.



Undervisning och forskning

https://www.gu.se/


Professor på SLU

• Föreläser om djursjukdomar för veterinärstudenter

• Handleder veterinärstudenter som skriver uppsatser och gör 
fördjupningsuppgifter

• Planerar undervisning, examinerar och rättar tentor på 
veterinärprogrammet

• Handleder doktorander och jobbar med forskningsprojekt om 
djursjukdomar m.m. I Sverige och utomlands

• Skriver ansökningar till forskningsfinansiärer för att kunna driva 
forskningsprojekt om djursjukdomar m.m.



• Skriver vetenskapliga artiklar internationella tidskrifter om egna 
forskningsresultat

• Granskar vetenskapliga artiklar om andras forskningsresultat åt 
internationella tidskrifter

• Deltar i olika diskussionsgrupper med myndigheter, veterinärer, 
forskare, djursjukhus m.fl. om smittskydd, antibiotikaresistens 
och andra aktuella saker som rör djur och folkhälsa

• Svarar på frågor från allmänheten, djurägare, journalister inom 
mitt expertområde

• Deltar i internationella uppdrag och diskussioner som rör 
smittsamma djursjukdomar och antibiotikaresistens



• En centrumbildning med fokus på 
djurskydd och djurvälfärd

• Arrangerar utbildningar, främjar 
forskning, och bidrar 
med expertutlåtanden till andra 
myndigheter

• Arbetar för att öka förståelsen och 
villigheten att betala för god 
djurvälfärd. SCAWs arbete handlar om 
lantbrukets djur och försöksdjur men 
även vilda djur och sällskapsdjur.

Swedish Centre for Animal Welfare



One World-One Medicine-One Health





Rådgivning 
Kurser och seminarier
Byggnader och utrustning
Avel
Ekologisk produktion
Hälsa och sjukdomar
Smittskydd
Utfodring och bete
Projekt
Statistik
Obduktion

https://www.gardochdjurhalsan.se/


IPAN (India Project for Animals and 
Nature) www.indiapan.org



Frågor…
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