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Riksdagen beslutade den 11 
juni enhälligt om att tillsätta en 
oberoende utredning för att 
komma till rätta med problemen 
inom landets veterinära verk-
samhet. Fr.a. vill man lösa pro-
blemen med  Jordbruksverkets  
dubbla roller, dvs. att verket i 
egenskap av tillsynsmyndighet 
också bedriver kommersiell 
verksamhet riktad mot tillsyns-
objekten. Man skall också utre-
da konkurrenssituationen och 
inrapporteringen av djursjukda-
ta.  
Riksdagen gick därmed helt 
och hållet på ViS:s linje och 
fäste inget avseende vid att 
både Jordbruksverket och  SVF 
motsatte sig en utredning.  
Vägen fram till detta beslut har 
varit svår och lång. Direkt avgö-
rande för utslaget var den utred-
ning som riksdagens revisorer 
genomförde under förra året. 
Därefter har ärendet beretts av 
Miljö- och jordbruksutskottet, 
(MJU), som bl.a. kallat in Jord-
bruksverket, Sveriges Veterinär-
förbund och ViS för utfrågning. 
ViS uppvaktade utskottet i maj i år 
och företräddes då av Per Arvids-
son, Madeleine Björk och Mikael 
Fälth.Miljö- och jordbruksutskot-
tets lämnade därefter sitt betän-
kande 2002/03:MJU10 som åter-
finns i sin helhet på riksdagens 
webbplats. 

Utdrag ur sammanfattningen: 
”Utskottet instämmer i vad reviso-
rerna anfört och förordar med 
anledning av revisorernas förslag 
och överväganden en oberoende 
utredning med uppdrag att lösa 
problemen med fördelningen av 
det statliga bidraget till distriktsve-

terinärorganisationen, statens 
ansvar för sällskapsdjuren och 
Jordbruksverkets dubbla roller, 
dvs. distriktsveterinärernas dubbla 
roller som myndighetsutövare och 
praktiserande veterinärer.” 
Vidare skriver man: ”Utredningen 
bör lämna förslag till alternativa 
organisatoriska lösningar för den 
fältveterinära verksamheten. Därtill 
bör utredningen lämna förslag till 
hur behovet av veterinär kompe-

tens för myndighetsutövande 
uppgifter samt beredskap mot 
smittsamma djursjukdomar inom 
det veterinära området kan tillgo-
doses i hela landet. Det innebär 
att även länsveterinärernas ar-
betsuppgifter bör ses över. Utred-
ningen bör också få i uppdrag att 

lämna förslag till hur tillsynen över 
veterinär yrkesutövning kan utfor-
mas. Detta bör med anledning av 
revisorernas förslag ges regering-
en till känna. Även behovet av en 
organisation för insatser vid ut-
brott av smittsam sjukdom bör, 
enligt utskottets uppfattning, be-
aktas av utredningen.”  
Riksdagen beslutade enhälligt 
den 11 juni i enlighet med utskot-
tets betänkande. 
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• Föreningen Veterinärer i 
Sverige anser att utveckling-
en av Sveriges veterinära 
verksamhet bäst främjas av 
sund konkurrens och att 
tillsynsverksamhet skall 
utövas av myndigheter som 
inte bedriver kommersiell 
verksamhet.  

• Föreningen vill också ena 
alla landets veterinärer i en 
gemensam yrkesförening 
som inte är styrd av fackliga 
eller politiska intressen. 

 

Jordbruksdepartementets arbetsgrupp 
myndighetsutövande uppgifter. 
Verket har också tillsatt en arbets-
grupp med uppdrag att lämna 
förslag till lösningar på flera av 
problemen. Gruppen skulle bl.a. 
lämna förslag till joursamverkan 
mellan veterinärer, fastställa om-
fattningen av distriktsveterinärer-
nas arbete med sällskapsdjur och 
ge förslag till service till avlägset 
boende djurägare. Arbetsgruppen 
konstaterade i sin slutrapport i 
september 2002 att man inte fun-
nit några lösningar på problemen. 

Jordbruksdepartementet tillsatte i 
mars i år en arbetsgrupp beståen-
de av representanter för Jord-
bruksverket, LRF, Konkurrensver-
ket, Livsmedelsekonomiska insti-
tutet och Sveriges Veterinärför-
bund som uppges ha som målsätt-
ning att lösa problemen inom den 
veterinära sektorn.  

ViS avböjde av flera olika skäl att 
delta i denna grupp. Bl.a. har flera 
av ViS medlemmar under många 
år deltagit i snarlika grupper, bl.a. 

den s.k. AVF-gruppen, som inte 
ens kunnat presentera förslag till 
lösningar. 

Miljö- och jordbruksutskottet 
skriver i sitt betänkande till riks-
dagen följande om AVF-gruppen:  

”Statens jordbruksverk har på 
flera sätt försökt att komma till 
rätta med problemen, bl.a. ge-
nom att skilja distriktsveterinärav-
delningen från verkets djuravdel-
ning, som ansvarar för verkets 

Jordbruksverket har således en-
ligt revisorerna känt till proble-
men, men har inte lyckats komma 
till rätta med dem.” 

I instruktionerna för den nybildade 
samarbetsgruppens arbete anges 
att den skall ha sitt sista samman-
träde i maj 2005. ViS har uppfatt-
ningen att ett sådant tidschema 
fördröjer förändringsarbetet. Vis 
anser dessutom att det inte går 
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att komma fram till lösningar inom 
ramen för nuvarande organisation 
av landets veterinära verksamhet 
och att det därför är bättre att 
lägga all kraft på att biträda den 
oberoende utredning som riksda-
gen nu beslutat om. 

MJU skriver i sitt betänkande: 
”Utskottet, som anser att arbets-
gruppens syfte och inriktning är 
lovvärda och att detta nyligen 
påbörjade arbete kan fortsätta tills 
vidare, delar revisorernas uppfatt-
ning att regeringen bör tillsätta en 
oberoende utredning med upp-
drag att lösa problemen med 
fördelningen av det statliga bidra-
get, statens ansvar för sällskaps-
djuren och Jordbruksverkets 
dubbla roller.” 

ViS betraktar detta uttalande som 
en vänligt formulerad sågning av 
gruppen. 

 

Svensk veterinärtidning, (SVT), 
uppger i en ledarartikel signerad 
Evamari Lewin att det är tack vare 
förbundets kontakter med depar-
tementet som arbetsgruppen 
bildats. Detta är troligen inkorrekt. 
Gruppen initierades med stor 
sannolikhet av Jordbruksverket 
som genom att hänvisa till en 
befintlig ”samarbetsgrupp” försök-
te påverka riksdagsbeslutet. ViS 
anser att det är anmärkningsvärt 
att SVF fortfarande tror att det går 

att lösa motsättningarna inom 
ramarna för nuvarande organisa-
tion av veterinärväsendet och att 
man, tillsammans med Jordbruks-
verket, försökt hindra det beslut 
som riksdagen nu tagit. ViS hop-
pas att SVF inser att man nu mås-
te ställa sig bakom riksdagsbeslu-
tet för att uppfylla det fullmäktige-
beslut man tog år 2000 om att 
försöka förändra landets veterinä-
ra verksamhet.  
Det borde av bl.a. detta med all 

önskvärd tydlighet framgå att det 
var nödvändigt för oss att lämna 
SVF och bilda en oberoende 
veterinär intresseorganisation. 
Det är förvånande att inte alla 
privatpraktiker insett detta utan 
det finns vissa som fortfarande 
är medlemmar i förbundet. För 
dessa borde det vara dags att 
fundera över vad man egentli-
gen fått ut av sitt medlemskap. 
Det kan inte gärna vara något 
annat än medlemskapet i Sveri-
ges veterinärmedicinska säll-
skap, (SVS) man är rädd att 
förlora. Det är därför på sin plats 
att nämna att en av ViS viktigas-
te uppgifter är att försöka få till 
stånd en gemensam yrkesorga-
nisation för alla svenska veteri-
närer i vilken man inte måste 
vara tvångsansluten till en fack-
förening. Det är beklagligt att så 
inte redan är fallet. Tiden får 
utvisa om den utredning SVF 
tillsatt kommer att lyckas med att 
skapa ett nytt SVS. Om så blir 
fallet är detta naturligtvis ViS 
förtjänst som ju lyckats få för-
bundet att agera. Bara detta 
faktum borde vara orsak för alla 
privatpraktiker att lämna förbun-
det. Ju fler vi blir - desto större 
press sätts på förbundet att 
omorganisera SVS och få till 
stånd en gemensam yrkesföre-
ning till vilken alla veterinärer är 
välkomna. 
 

Jordbruksverket, som vill fram-
stå som samarbetets och ar-
betsgruppernas förlovade myn-
dighet, visar i en artikel i nättid-
ningen ”DV-kanalen” sitt rätta 
jag och deklarerar att riksdags-
beslutet inte är något att bry sig 
om. Avdelningsdirektören och 
tillika chefen för DVO, Håkan 
Henriksson, skriver att landets 
makthavare berättat för honom 
att det inte kommer att bli några 
som helst förändringar av DVO:s 
verksamhet. 
ViS har vid två tillfällen under 
våren anhållit om att få träffa 
jordbruksministern för att infor-
mera henne bl.a. om varför vi 
inte ser det som meningsfullt att 
delta i arbetsgruppen men vi har 
vid båda tillfällena fått avslag på 
vår ansökan.  
Artikeln och avslaget på vår 
ansökan om träff med jordbruks-
ministern speglar den uppriktiga 
oro vi i ViS känner för att inte bli 
bemötta på ett sakligt sätt och 
styrker vår uppfattning att den 
nya samarbetsgruppen, liksom 
de många andra vi tidigare del-
tagit i, inte kommer att kunna 

lösa några problem. ViS anser, 
som tidigare nämnts, att all kraft 
bör ägnas åt att biträda den obe-
roende utredning av veterinärvä-
sendet som riksdagen nu beslutat 
om.  
Vår uppfattning är att de åsikter vi 
framför om önskemål om en tillför-
litlig tillsynsverksamhet inte bara 

omfattas av större delen av lan-
dets veterinärer utan även av 
landets konsumenter. Vi upplever 
att Jordbruksverkets motstånd mot 
våra närmast självklara krav beror 
på att man främst värnar om sina 
tjänstemäns ekonomiska intres-
sen. Ett av de problem som då 
uppstår är att man inte alltid kan 
lita på riktigheten i Jordbruksver-
kets påståenden.  
ViS är en fristående förening vars 
huvudsyfte är att utveckla etik, 
moral och kompetens inom den 
veterinära yrkesutövningen vilket 
med andra ord innebär att vi ser 
det som vår uppgift att skapa 
ordning och reda i den närmast 
osannolika situation veterinärkå-
ren idag befinner sig i när det 
gäller  bl.a. tillsynsverksamhet 
 
 

Inspektioner av 
veterinärer. 

 
Vid ViS:s senaste medlemsmöte 
beslutades att tillskriva samtliga 
länsveterinärer om den nyligen 
inledda inspektionsverksamheten 
av landets veterinärer. Inspektio-
nerna har kommit till stånd efter 

det att Riksdagens revisorer kriti-
serat Jordbruksverket för att man 
misskött denna verksamhet. ViS:s 
medlemmar har uppfattat att in-
spektionerna uppvisat en ojämn 

SVF 

Jordbruksverket 
talar maktspråk 



Bli medlem genom att 
betala in årsavgiften! 

Alt I    5100:- 

Alt II   1400:- 

Alt III  500:- 

Bankgiro:: 5591-4436 
Postgiro: 39 17 34 - 1 
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För ca ett år sedan skickades 
en enkät ut till alla PVF:are i 
vilken bl.a. efterfrågades om 
man var intresserad av att bli 
medlem i en ny förening för 
veterinärer. Eftersom ett myck-
et stort antal kollegor svarade 
ja på denna fråga beslutades 
att starta ViS. Tyvärr saknar vi 
fortfarande nästan 30 % av ”Ja
-sägarna” som medlemmar i 
ViS. Vi vet ännu inte vad an-
ledningen till detta är. Med-
lemsavgiftens storlek kan inte 
gärna ha någon betydelse med 
tanke på att det finns tre olika 
alternativ att välja mellan. Det 
kan inte heller vara försäk-
ringsfrågor som oroar eftersom 
ViS:s försäkringslösningar är 
betydligt bättre än de som 
förbundet kan erbjuda.  
Vi tror däremot att medlemska-
pet i SVS är den springande 
punkten. Många tycker det är 
obehagligt att inte längre få 
tillhöra yrkesföreningen om 
man lämnar förbundet. Det 
tycker vi också! Detta är bl.a. 
en av anledningarna till att 
lämna förbundet. Blir vi tillräck-
ligt många som går ur så tving-
as förbundet att upphöra med 
att kräva tvångsanslutning till 
fackföreningen. Om så blir 
fallet och alla veterinärer är 
välkomna i en ny oberoende 
yrkesförening - kanske ett 
reformerat SVS - så kommer 
detta i sin tur att medföra en 
oerhörd förbättring av veteri-
närkårens sätt att lösa yrkes-
frågor.  
I dagens läge - med en fackfö-
reningsstyrd yrkesförening, där 
facket sitter i knät på Jord-
bruksverket och näringen – så 
är det svårt, för att inte säga 
omöjligt, att ta tag i vissa frå-
gor, t.ex. djurskyddsfrågor, på 
ett korrekt sätt. 

Vi tror också att man av 
nostalgiska skäl har svårt att 
säga upp sitt medlemskap i 
förbundet. Försök då i stället 
att tänka logiskt och ställ dig 
frågan om du tycker att det är 
vettigt att en företagare är 
med i en fackförening. Ställ 
dig också frågan vad förbun-
det har åstadkommit de se-
naste 20 åren som förbättrat 
din tillvaro som veterinär. 
Jämför det med vad ViS 
åstadkommit under sin korta 
existens! 
 

Utdrag ur ViS:s stadgar: 
Till fullföljande av sitt syfte 
skall föreningen verka för: 

• att utveckla etik, 
moral och kompe-
tens inom den vete-
rinära yrkesutöv-
ningen. 

• att stödja och upp-
muntra veterinära 
företagare 

• att verka för att en 
sund konkurrenssi-
tuation, med jämlika 
villkor för alla veteri-
närer, skapas i 
Sverige. 

• att verka för att en 
oberoende veterinär 
tillsynsverksamhet 
garanteras bl.a. 
genom att arbeta för 
att myndighetsutöv-
ning skiljs från kom-
mersiell verksam-
het. 

• att verka för att ett 
regelverk om jäv 
inom veterinär verk-
samhet inrättas. 

kvalitet och det inte alltid stått 
klart vad det är som egentligen 
skall inspekteras. 
Utdrag ur skrivelsen: 
”ViS:s uppfattning är som tidigare 
nämnts att all kommersiell djur-
sjukvård skall utföras av privat-
praktiserande veterinärer. Om 
den statliga organisationen av-
vecklas kommer konkurrensen 
att höja kvaliteten på svensk 
djursjukvård. Även i ett sådant 
system måste veterinärernas 
verksamhet regelbundet kontrol-
leras av en opartisk myndighet. 
Det av yttersta vikt för hela syste-
mets trovärdighet att de veterinä-
rer som utsätts för inspektionerna 
uppfattar dessa såsom professio-
nellt utförda. 
Då Jordbruksverket aldrig tidiga-
re utövat någon rutinmässig till-
syn av veterinär verksamhet, 
utan börjat med detta först efter 
det att man kritiserats av Riksda-
gens revisorer, måste dessa 
inspektioner betraktas som ett 
helt nytt inslag i landets veterinä-
ra verksamhet. ViS anser därför 
att det är lämpligt att de som 
skall utföra denna tillsyn informe-
rar tillsynsobjekten om hur in-
spektionerna skall gå till och vad 
det är man, enligt författningen, 
skall inspektera. 
Det är naturligtvis helt oaccepta-
belt att länsveterinärer som un-
der myndighetsansvar utövar 
kontroll av sina kollegors verk-
samhet på sin fritid arbetar inom 
den statliga distriktsveterinäror-
ganisationen eller bedriver privat-
praktik.” 
 
Som bilaga till detta utskick bifo-
gas skrivelsen. 
 
 

Nya C15. 
Den 1 oktober skall den nya C15 
börja tillämpas. Detta innebär   
bl.a. att teknisk personal  utan 
adekvat utbildning inte längre får 
utföra vissa åtgärder. ViS:s har 
kontaktat Djursjukhusföreningen 
som lovat att arrangera kurser 
där våra medlemmars personal 
kan delta. Intresset för utbildning-
en är så stort att alla inte hinner 
utbildas vilket medfört att dispens 
kommer att ges till den 1 januari 
2004. 

 

ViSaknar Dig som 
medlem! 
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ViS önskar sina medlemmar en  
härlig sensommar! 

ViS:s styrelse. Adresser och e-post. 
Ordförande: Per Arvidsson, Lerbo, Navesta 2, 640 23  VALLA, 0150-664170(A), 0150-664081(F),  per.arvidsson@telia.com 
Vice ordf: Ulla Björnehammar, Bastiongt 26, 451 50 UDDEVALLA, 0522-36581(A), 0522-30015(F),  ulla.b@swipnet.se 
Sekreterare: Madeleine Björk, Byagt 27, 291 73 ÖNNESTAD, 044-76904(A),  madeleine.b@delta.telenordia.se 
Kassör: Mikael Fälth, Ljungsjöv 3, 341 34 LJUNGBY, 0372-83900(A), 0372-83904(F),  mikael.falth@veterinarfalth.se 
Ledamot: Lars Steinwall, Smaragdv 59, 961 46 BODEN, 0920-253020(A),  lars.steinwall@egonet.se 

Veterinärer i Sverige 

• att verka för att utbild-
ning i ledarskap och 
företagande ingår i 
veterinärutbildningen 
och att främja efterut-
bildning inom dessa 
områden. 

• att verka för en aktiv 
fortbildning av veteri-
närer. 

 
Delar du dessa åsikter så tycker 
vi att det är hög tid att bli med-
lem. ViS är helt beroende av ett 
stort medlemsantal för att kunna 
utvecklas och för att kunna på-
verka politiker och myndigheter.  
Gå med nu!  
 

  Utges av  föreningen Veterinärer i 
Sverige, en fackligt och politiskt 
obunden organisation för 
veterinärer. 
Ansvarig utgivare:  
ViS 
Org.nr  802412-7576 
Box  13105 
103 03  STOCKHOLM 
Bankgiro:: 5591-4436 
Postgiro: 39 17 34 - 1 
 

Om inget annat anges så är de 
artiklar som publiceras i tidningen 

författade av redaktionen. 
 

Staffan Myrin,  
privatpraktiserande veterinär i Bohuslän har ställt ett stort antal bilder 
till redaktionens förfogande. Staffan har i ett tidigare liv verkat som 
fotograf vilket klart framgår av bildmaterialets höga kvalitet.  Eftersom 
det är han själv som syns skåda hästen i munnen måste det väl dock i 
detta fall vara någon annan som plåtat. I alla händelser är redaktionen 
tacksam! 

ViS-konferens 
om prissättning 

av veterinära 
tjänster. 

I maj samlades ett 30-tal kolle-
gor på Tylöhus i Halmstad för 
att diskutera prissättning av 
veterinära tjänster. Första da-
gen ägnades åt teorin bakom 
prissättning, nyckeltal och bud-
get. Andra dagen ägnades åt 
grupparbeten där man tog fram 
exempel på budgetar och an-
vändning av nyckeltal. Man tog 
också fram exempel på prislis-
tor för olika typer av veterinär 
verksamhet. Resultatet av kon-
ferensen kommer senare under 
hösten att delges ViS:s med-
lemmar. 
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Trycksaker med logotype. 
 

Vill du ha olika trycksaker - kuvert, brevpapper, 
receptblanketter etc. med ViS-logotypen – 
kontakta kassören. 


