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Ang. reportage om veterinärbrist.
I Sydsvenskan lördagen den 6 januari 2003 fanns ett reportage om veterinärbrist i Sverige.
Föreningen Veterinärer i Sverige, (ViS), önskar framföra synpunkter på detta reportage.
ViS är en förening bestående av veterinärer som bl.a. arbetar för att lösa de konkurrensproblem som förekommer inom svenskt veterinärväsende. Dessa problem är så påtagliga och
orsakar så stor skada inom svenskt veterinärväsende att de under senare år varit föremål för ett
flertal utredningar av bl.a. Konkurrensrådet, Statskontoret, Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer, (RR). För en utförlig redovisning av problematiken hänvisas till den rapport
som lämnades av RR i november 2002. (http://www2.riksdagen.se/rr). I denna rapport rekommenderar RR ett ändrat huvudmannaskap för den kommersiella veterinära verksamhet
som Jordbruksverket bedriver genom sin distriktsveterinärorganisation. Med ändrat huvudmannaskap avses en privatisering av organisationen. Det med stor sannolikhet med anledning
av denna rapport som Jordbruksverket går ut med pressmeddelande om den påstådda bristen
på veterinärer. Man vill avleda uppmärksamheten från de grundläggande problemen och i
stället försöka visa på nödvändigheten av att behålla en statlig organisation.
Den statliga distriktsveterinärorganisationen består av ca 300 distriktsveterinärer placerade på
ca 80 distriktsveterinärstationer i hela Sverige. Organisationen ägnar sig till ca 50% av behandling av sporthästar och sällskapsdjur. Verksamheten subventioneras med statliga medel
på ca 80 miljoner kr per år. Detta innebär att varje enskild distriktsveterinär subventioneras
med ca 300.000 kr. Distriktsveterinärernas verksamhet skiljer sig inte på något sätt från den
som privatpraktiserande veterinärer bedriver, förutom att distriktsveterinärerna är utrustade
med myndighetsstatus vilket gör att de kan utfärda vissa intyg till sina kunder. Detta förhållande utgör en stor konkurrensfördel för de statliga veterinärerna. ViS anser att det är ytterst
olämpligt ur jävsynpunkt att de statliga veterinärerna tillåts utfärda dylika intyg till sina egna
kunder. Distriktsveterinärernas lönesystem är prestationsbaserat och innebär att Jordbruksverket och den enskilde distriktsveterinären delar djurägarens arvode ”fifty-fifty”. Privatpraktiserande veterinärer erhåller inte några som helst bidrag till sin verksamhet.
ViS anser att det svenska systemet med en statlig organisation som med hjälp av skattemedel
bedriver sjukvård av sällskapsdjur och sporthästar är förkastlig. Detta förhållande existerar
heller in något annat land i världen. I de stater, (bl.a. Nordkorea och Kina) där statliga veterinärer finns arbetar dessa enbart med animalieproducerande djur.
ViS anser att sjukvård av djur skall bedrivas av specialiserade privata veterinärer som styrs av
marknadens behov. Vidare anser ViS att tillsyn av djurskydd och veterinär verksamhet skall
bedrivas av en myndighet som inte bedriver kommersiell verksamhet riktad mot tillsynsobjekten.

För att ta reportaget från Skåne som exempel så anser ViS att det här är fullständigt onödigt
att med hjälp av skattemedel bedriva sjukvård på sällskapsdjur med tanke på närheten till högt
kvalificerade privata djursjukhus och kliniker. Bara det faktum att den statliga organisationen
tillåts verka på det sätt som den gör skadar utan tvekan privata veterinärers incitament till att
utveckla och förbättra den veterinära verksamheten i Skåne. Vidare tror vi inte att det föreligger någon brist på veterinärer i Skåne. Frågan är om det föreligger en brist ö.h.t. Det är ViS:s
övertygelse att det går att effektivisera landets veterinära verksamhet avsevärt om den statliga
organisationen avvecklades.
Länsstyrelsen i Skåne avlämnade i veckan sitt remissvar på den ovan nämnda rapporten från
RR. Länsstyrelsen tillstyrker en privatisering av distriktsveterinärorganisationen
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