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Svar på remiss ang. betänkandet ”Nytt djurhälsoregister – bättre
nytta och ökad säkerhet”.
Föreningen Veterinärer i Sverige, ViS, har beretts tillfälle avge remissvar på betänkandet ”Nytt djurhälsoregister – bättre nytta och ökad säkerhet”.
Sammanfattning.
ViS föreslår att nuvarande djursjukdata överförs till näringen och att offentliga
resurser i stället satsas på ett ”epidemiologiskt centrum” dit ett begränsat antal
diagnoser av särskilt intresse inrapporteras direkt av veterinären.
Diskussion.
ViS finner att utredningen på ett förtjänstfullt sätt redovisar de underliggande
orsakerna till kvalitetsproblemen och det dåliga användandet av djursjukdata.
ViS stödjer utredningens förslag att upprätta ett ”epidemiologiskt centrum”.
ViS kan inte finna att utredningen visar på tunga argument för ett fortsatt statligt
engagemang i djursjukdata och föreslår att ansvaret för registreringen av ”vardagssjuklighet” hos våra husdjur återförs till näringen som åläggs att inför myndigheten redovisa sjukdoms- och behandlingsutvecklingen hos bland husdjuren.
Enligt EU-kommissionen är det entydigt producentens – djurägarens ansvar att
dokumentera behandlingar som påverkar livsmedlets kvalité. Underlaget för
denna rapportering skall behandlade veterinär svara för.
Ett återförande av djursjukdata till näringen och att låta rapporteringen gå via
djurägaren gör ny lagstiftning överflödig. Det skulle också ge näringen möjlighet att skräddarsy rapporteringssystem som kan ge problemorienterad information.
Ett djursjukdatasystem som drivs av näringen skulle innebära stora besparingar
för det allmänna.
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ViS har sedan länge efterfrågat en objektiv, kompetent tillsyn av den veterinära
verksamheten. Centrala registreringar av veterinärens verksamhet har ingen
funktion i en tillsyn som på ett förtroendefullt sätt kan ske på en lokal nivå.
Utredningen har visat att den dåliga rapporteringen av djursjukdata delvis beror
på ett lågt förtroende för Jordbruksverket bland privatpraktiserande veterinärer.
Man har också visat att det, trots Jordbruksverkets påstående om motsatsen, varit möjligt för konkurrenter att i detalj studera privatpraktiserande veterinärers
verksamhet. Att trots detta låta Jordbruksverket fortsätta med registrering av
privatpraktiserande veterinärers verksamhet är enligt vårt förmenande ologiskt
och skulle utan tvekan skada förtroende för ett nytt system.
ViS anser att en rapportering av sjukdomar av epizootisk och zoonotisk art,
samt vissa sjukdomar som myndigheter bestämmer, till ett epidemiologiskt
centrum direkt av veterinären skulle ge detta en hög kvalité.
Till samma centrum kan veterinären rapportera läkemedelsanvändning som
kompletterar Apotekets statistik.
Ett ”epidemiologiskt centrum” bör vara en fristående myndighet som drivs
gemensamt av Jordbruksverket, Statens Livsmedelsverk, Djurskyddsmyndigheten och Statens Veterinärmedicinska anstalt.
Det befintliga djursjukdatasystemet grundar sig på kliniska diagnoser och är
därför behäftat med så stor osäkerhet att det inte går att använda för att framställa statistik av vetenskaplig kvalité. Sådan statistik liksom andra sammanställningar av data där man eftersträvar korrekthet kan endast uppnås genom riktade,
vetenskapligt utformade projekt.
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