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Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Remissvar på kursplaner för uppdragsutbildning för olika
yrkeskategorier inom humanvården. ( Dnr 32‐6929/11.)
Föreningen ViS tackar för remissen och önskar framför följande synpunkter:
Sammanfattning.
Djursjukvården i Sverige idag karakteriseras av en tilltagande oordning som fr.a.
beror på Jordbruksverkets undermåliga kontrollverksamhet av densamma. På
marknaden agerar, förutom veterinärer, ett stort antal aktörer som uppger sig kunna
bota sjuka djur med hjälp av alternativa behandlingsmetoder. En stor del av dessa
torde kunna betraktas som rena bedragare. Flera använder sig dessutom av sedativa
och andra droger för vilka de inte har någon behörighet eller utbildning.
Man kan hoppas att det nu framlagda förslaget, som förefaller väl genomarbetat,
åtföljs av effektiva kontrollprogram från Jordbruksverket sida och inte bidrar till att
skapa ytterligare förvirring och frambringa fler aktörer som kan agera utan någon
som helst tillsyn från samhällets sida.
Diskussion.
Det nu framlagda förslaget förefaller väl genomarbetat och föreningen ViS har inget
att tillägga vad avser detaljerna i detta. Vi vill dock framföra följande synpunkter:
Marknaden för djursjukvård i Sverige omfattar idag veterinärer och ett okänt antal
utövare av diverse alternativa behandlingsmetoder, i fortsättningen benämnda
alternativbehandlare.
Alternativbehandlarna utgörs bl.a. av homeopater, kiropraktorer, naprapater,
håranalytiker, equiterapeuter, magnetterapeuter, blomsterterapeuter, djurpratare,
akupressörer, healare, kinesiologer, zonterapeuter, akupressörer, ljusterapeuter,
örtterapeuter, hypnotisörer och hästtandläkare. Bland alternativbehandlarna finns
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flera som utövar sin verksamhet med stort allvar men tyvärr kan ett relativt sett stort
antal beskrivas som rena bedragare. Det är inte heller ovanligt att vissa
alternativbehandlare använder sig av läkemedel, som de inte har rätt att använda sig
av, vanligen olika typer av sedativa. Hur man kommer över dessa borde vara en
uppgift för Jordbruksverket att utreda.
Det förekommer också i en allt större omfattning att veterinärer inkorporerar
alternativa metoder i sin verksamhet. Det är vår uppfattning att Jordbruksverket
snarast borde utreda huruvida detta är att betrakta som vetenskap och beprövad
erfarenhet inom veterinärmedicinen och därmed om, och i så fall vilka, alternativa
metoder som skall få utövas, eller på annat sätt erbjudas, av legitimerade veterinärer
Jordbruksverket bedriver en omfattande kommersiell verksamhet inom
djursjukvården och deras helt statliga organisation Distriktsveterinärerna är idag
världens största organisation för behandling av sällskapsdjur och sporthästar. Någon
motsvarighet till denna organisation finns inte i något annat EU‐land. Troligen finns
inte någon motsvarighet i hela världen. All linkande verksamhet bedrivs i andra
länder av privata aktörer.
Vi anser att Jordbruksverket i princip inte bedriver någon som helst tillsyn av
alternativbehandlare. Endast ett par fall där allvarliga fel begåtts av
alternativbehandlare tagits upp av domstol. I ett av dessa fall var den anmälande
veterinären medlem i ViS. Inte heller i det andra fallet var Jordbruksverket den
anmälande parten.
ViS anser att det inte är otroligt att anställda statliga distriktsveterinärer på ett eller
annat sätt, nu eller i framtiden, kan tänkas medverka i vissa alternativbehandlares
verksamhet vilket skulle vara ytterst beklämmande. Jordbruksverket borde bl.a.
därför snarast avyttra sin kommersiella verksamhet och i stället fullt ut ägna sig åt
tillsynsverksamhet för att på så sätt ta på sig det ansvar för djurens välfärd som man
är ålagd att göra.

För ViS

Lars‐Håkan Håkansson

Mikael Fälth
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