senaste 14 juni beslutade SFF att
nytt! 2 nya projekt får anslag

ARTIKEL

Karakterisering av sjukdomen diabetes
mellitus hos katt med särskilt fokus på
metabolismen hos burmakatter.
Forskare: Malin Öhlund.
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Hull och hälsa - överviktsproblem hos
hund. Forskare: Josefin Söder.

Vill du göra en insats som kommer många hundar och katter till del? Som gör att
veterinärer och forskare får ännu bättre verktyg att lindra och bota våra husdjurs
sjukdomar? Dina pengar kan göra skillnad hos Sällskapsdjurens forskningsfond.
Text: Annika Måbrink

Sällskapsdjurens forskningsfond (SFF) är stiftelsen med fokus på hund och katt. SFF samlar in pengar för att möjliggöra och stödja den
forskning om hundens och kattens sjukdomar
som bedrivs på Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU).
– Större delen av all forskning gällande smådjur och sällskapsdjur i Sverige sker på SLU
och vi har välrenommerade forskare som ligger i framkant på många områden. Mycket av
deras arbete har även uppmärksammats internationellt, berättar Christine Jakobsson som är
sekreterare i SFF.
Våra husdjur är som familjemedlemmar och
idag efterfrågar vi djurägare en avancerad djursjukvård, i många fall motsvarande människans
sjukvård. Komplicerade operationer, sofistikerade diagnostiska metoder, dyrbar intensivvård
samt förebyggande hälsovård och rehabilitering genomförs på de flesta smådjurskliniker.
För att utveckla djursjukvården ytterligare och
förbättra möjligheterna att förebygga och diagnostisera sjukdomar i ett tidigt skede, samt bota
fler hundar och katter i Sverige behövs det mer
forskning.
Unga forskare prioriteras
All forskning kostar pengar och trots att vi
är många katt- och hundägare som värdesätter våra djur högt, så är smådjursforskningen
knappast prioriterad.
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– Det är tufft med finansieringen eftersom
statliga anslag är långt ifrån tillräckliga. Det
finns forskningsfonder och privata finansiärer
som till exempel Svenska kennelklubben och
Agria’s forsknings- och utvecklingsfond. Men
här är konkurrensen hård och det kan vara
svårt för unga forskare, som ännu inte hunnit
göra sig ett namn, att få loss anslag för sitt arbete, säger Christine. Därför prioriterar stiftelsen
gärna unga forskares arbeten eftersom deras
projekt många gånger har svårt att få pengar
från annat håll.
Kronprinsessan är beskyddare
Kronprinsessan Victoria är beskyddare för
Sällskapsdjurens forskningsfond och fondens
förvaltare håller henne underrättad om verksamheten och vilka forskningsprojekt fonden
har stöttat.
SFF vill gärna att den forskning som stöds
av fonden ska vara praktisk och av sådan karaktär att djurägare ska kunna se att den gör
både skillnad och nytta.
Christine poängterar att det inte rör sig om
anslag för djurförsök utan det handlar om att ta
till vara på patientinströmning och utifrån den
dokumentera och sammanställa material.
Diabetes och vingelsjuka hos katt
Sedan starten 2007, då stadgar för insamlingsstiftelsen för sällskapsdjurens forskningsfond

upprättades, har stiftelsen givit forskningsmedel vid fyra tillfällen (1 projekt per år) till:
Diabetes hos katt. Forskare Emma Strage.
Diabetes hos katt har ökat sedan 70-talet.
Kattens diabetes liknar människans diabetes typ
2 och precis som hos människa har man sett att
inaktivitet, fetma och ärftlighet kan påverka risken för en katt att drabbas av sjukdomen. Det
diskuteras även om felaktig kost skulle kunna
bidra till att öka risken för en katt att utveckla
diabetes. Om underliggande orsaker åtgärdas
och man snabbt sätter in rätt behandling kan
många katter bli friska från sin diabetes.

Vingelsjuka hos katt. Forskare Jonas Johansson Wensman. Vingelsjuka drabbar varje år ett
antal katter, främst de som vistas utomhus. Rätt
diagnos kan ställas först efter obduktion. Forskningen söker här diagnostiska metoder för att
kunna ge rätt behandling.

Tumörer hos hund. Forskare Patricio Rivera.
Livmoderinflammation hos hund, bakomliggande orsaker. Forskare Julia Karlsson.

SFF är stiftelsen med fokus på hund och katt
och anslagen delas därför lika.
– Vi jobbar för att Sällskapsdjurens forskningsfond ska kunna ge fler och större anslag
till forskningen på SLU och alla bidrag är alltid
mycket välkomna, säger Christine.

•

