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Återblick 2003

• Föreningen Veterinärer i
Sverige anser att utvecklingen 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.

En återblick är brukligt när året
går mot sitt slut. För ViS vidkommande är höjdpunkten i denna
återblick utan tvekan framträdandet inför Miljö- och Jordbruksutskottet med anledning av Riksdagens revisorers rapport. Att våra
synpunkter, enligt en säker källa,
anammades av samtliga politiska
partier med ett undantag ser vi
som en stor framgång. Socialdemokraterna skall ha intagit en
avvikande ståndpunkt, vilket kanske inte är så förvånande. Partiet
bär ju det politiska ansvaret för
mycket av det vi vill ändra på. Vårt
anseende stod inte heller på topp
inför mötet med MJU då vi tidigare
avböjt att delta i en samarbetsgrupp på departementet. Samarbetsgruppens syfte var enlig vår
bestämda uppfattning att neutralisera kritiken från revisorerna.
Våra argument för att inte delta i
gruppen framfördes inför MJU och
möttes av förståelse från övrigt
politiskt håll, av vad man kunnat
förstå av debatten i riksdagen och
det därpå följande beslutet.
Med stor tålmodighet har vi gått
och väntat på den av riksdagen
beslutade oberoende utredningen
av veterinärväsendet. Men denna
väntan tycks bli förgäves. I brev till
jordbruksministern har vi efterlyst
utredningen men ännu inte fått
svar. Om riksdagsbeslutet gäckas
har vi påtalat att det i så fall blir
andra gången på kort tid som

departementet trotsar riksdagen
för att tillmötesgå Jordbruksverket.
Första gången gällde det frågan
om förordnande som tävlingsveterinär. Riksdagen beslutade då om
att ändra djurskyddslagen så att
tävlingsveterinärer inte längre
skulle behöva vara anställda av
Jordbruksverket utan att det skulle
räcka med ett förordnande. Ännu
har inget hänt i detta ärende trots

ansvaret. Vad en sådan eventuell
lösning kan medföra för DVO
väcker spekulationer. Kommer
det statliga stödet att bestå? Kan
näringens egna veterinärer utfärda officiella intyg åt näringen?
Om vi får förändringar till stånd
inom DVO som innebär att staten
träder tillbaka som aktör inom den
kommersiella djursjukvården är

att riksdagsbeslutet snart är två år ett stort principiellt steg taget. Vår
förhoppning är att en sådan förgammalt.
ändring, om den blir av, nogsamt
Kanske får vi ändå se de föränd- registreras också av t.ex. ATG.
ringar som vi under så många år Hur mycket ATG:s engagemang
argumenterat för. Enligt vad vi hört än betytt för utvecklingen av hästfrån SVF:s ledning säger nämligen sjukvården så är den subventioKonkurrensverket kategoriskt nej nerade verksamheten oacceptatill ett fortsatt statligt huvudman- bel. I synnerhet som den till stor
naskap för distriktsveterinärorgani- del riktar sig mot patientunderlasationen. LRF eller annan jordbru- get utanför banorna. ATG:s hästket närstående organisation lär ha
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visat intresse för att istället ta över

Årsmöte i Göteborg
ViS kommer att hålla sitt årsmöte
i Göteborg lördagen den 7 februari 2004. (Kallelse bifogas detta
utskick). Mötet hålls på Hotel
Gothia Towers som ligger i anslutning till Liseberg. På lördag
kväll efter årsmötet gemensam
middag för de som så önskar. På
söndag förmiddag kommer en
ännu inte slutgiltigt fastställd
aktivitet att anordnas.
Rum bokas direkt via hotellet,

telefon 031-750 88 10 eller på
hotelbok@gothiatowers.com.
Deltagande vid middagen och
söndagsaktiviteten anmäls till
kassören fax: 0372-83904 eller
mikael.falth@veterinarfalth.se .
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”ViS har under sitt
första verksamma år
åstadkommit förvånansvärt mycket. Detta
visar att det helt enkelt var nödvändigt,
för de kollegor som
vill åstadkomma förbättringar, att lämna
veterinärförbundet. ”

kliniker måste bli självfinansierade. Statliga medel med syfte att
tillvarata vissa avnämarintressen
på den konkurrensutsatta marknaden ställer till mer skada än nytta.
Som exempel kan nämnas att
jourverksamheten lider sådan
skada. I ett av de senare numren
av Svensk Veterinärtidning var
syftet med insändaren från ViS att
efterhöra intresset bland kliniskt
verksamma kolleger för ett
rådslag angående jourfrågan.
Hänvisningen till ViS refuserades
av SVT. Om Du känner engagemang i frågan, vilket vi hoppas, är
Du välkommen att kontakta ViS.
Många av våra medlemmar har
reagerat starkt på hur länsveterinärerna utför inspektioner av våra
verksamheter. Både det personliga bemötandet och det praktiska
förfarandet har väckt förvåning
och irritation. Situationen är helt
ny för båda parter då det tidigare
inte utförts några inspektioner och
en smidigare attityd från myndigheten hade därför kunnat förväntas. Det är att misstänka utifrån
den variation med vilken inspektionerna utförs att man bland
länsveterinärerna känner stor
osäkerhet om hur uppdraget skall
verkställas. På en punkt råder
dock ingen tveksamhet. Högst på
önskelistan står möjligheten till

sanktioner mot de veterinärer
som inte levererar in data till
konkurrenten, Jordbruksverket.
En konkurrent som enligt dom i
Kammarrätten inte behöver
redovisa hur man använder det
statliga bidraget med motivering
att det skulle kunna skada den
kommersiella verksamheten. I
skriftväxling med Länsveterinärföreningen framgår tydligt att
man inte har någon som helst
förståelse för våra argument.
Länsveterinärföreningen försvarar sig genom att påstå att deras
oberoende ställning garanteras
av att man sorterar under Finansdepartementet. ViS har
mötts av samma oförstående
attityd när vi ifrågasatt lämpligheten av att tjänstemän med
tillsynsansvar ägnar sig åt klinisk
verksamhet. SVT, förbundets
fackliga organ, skyndade sig
därpå inte oväntat att i ett reportage i SVT visa sin sympati för
länsveterinärernas mångsyssleri. ViS har därefter i brev till
Finansdepartementet ifrågasatt
länsveterinärernas fritidspraktik
och exemplifierat denna med
artikeln i SVT. Det återstår nu att
se om Finansdepartementet
delar förbundets uppskattning av
att en länsveterinär kan ha femtio meddelanden på sin praktiktelefon.

Om mötet med MJU var årets
höjdpunkt så var omorganisationsförslaget från förbundet årets
bottennapp. I korthet innebär förslaget att SVS försvinner och
förbundet som fortsättningsvis
skalla vara ett SACO-förbund med
uppgift att tillvarata löntagarintresset övertar alla yrkesfrågor. Följden blir att allt och alla skall tvingas in i fackförbundet. Till och med
specialklubbar som skalpellen och
skinnklubben skall underställas
förbundet enligt förslaget. Örjan
Ljungvalls motion om att kunna
tillhöra SVS utan att samtidigt
tvingas in i förbundet är en av
hörnstenarna till varför föreningen
ViS bildades. Vi var beredda på
att omorganisationsförslaget skulle bli helt tandlöst. Frågan har
nämligen stötts och blötts tidigare
utan resultat. Nu blev det inte så –
det blev istället en provokation sett
utifrån ViS perspektiv. ViS säger
blankt nej till det framkastade
förslaget till omorganisation.
För bättre ordning och reda i veterinärkåren – stöd ViS!
En God Jul och Ett Gott Nytt år
tillönskas av
Per Arvidsson, ordf.

Länsveterinärerna

Foto: Staffan Myrin

Brister i djurskyddet
I en ny, (2003-12-04), rapport
från
Riksrevisionen
(www.riksrevisionen.se) konstateras att det fortfarande råder
stora brister i djurskyddstillsynen.
Felet ligger enligt rapporten ff.a
hos Jordbruksverket där man
anser att det råder brist på kompetens. Man rekommenderar
bl.a. att verket ger ett tydligare
stöd till sina distriktveterinärer i
djurskyddsarbetet.

ViS uppfattning är att landets
djursjukvård skall bedrivas i
privat regi av kompetenta veterinärer. För att sporra till ökad
kompetens och en hög servicenivå måste konkurrensneutralitet
råda vilket bl.a. innebär att staten måste upphöra med att med
hjälp av skattemedel subventionera kommersiellt verksamma
veterinärer. Staten skall i stället
endast ägna sig åt myndighetsutövning vilket bl.a. innefattar en
rättvis och professionell granskning av de praktiserande veterinärernas verksamhet. Vem som
skall göra vad och hur detta
skall gå till är idag, som vanligt
när det gäller veterinär myndighetsutövning, oklart. Troligen
har Jordbruksverket ansvar för
denna verksamhet men i praktiken är det länsveterinärerna,
vilka är anställda av Finansdepartementet, som utövar tillsynen. Det är i alla fall klart att
Jordbruksverket deltar i att ta
fram direktiven om hur tillsynen
skall gå till. Det är också klart att
flera av ViS medlemmar blev
inspekterade av länsveterinärer
strax efter det att vi lämnat samtalen i ATG-gruppen. I ett brev

till landets alla länsveterinärer
meddelade ViS att dessa inspektioner visat mycket stora
lokala variationer och att vi därför önskade information om hur
inspektionerna skall gå till och
vad som skall inspekteras. Vidare meddelade vi att vi anser att
det är olämpligt att de länsveterinärer som skall inspektera sina
kollegors verksamhet själva
bedriver praktik. Detta påstående kan illustreras av att en länsveterinär som skulle inspektera
ett djursjukhus blev avvisad av
djursjukhusledningen med hänvisning till att länsveterinären
var att betrakta som en konkur-
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Veterinärförbundets nya
organisation.
Ett förslag med denna titel presenterades under senhösten av
den s.k. Omorganisationsgruppen.
Förslaget innebär att SVS avskaffas och att förbundet fortfarande skall heta Sveriges Veterinärförbund och att man fortsatt skall uppfylla de krav som
ställs på ett SACO-förbund
vilket innebär att man skall vara
en för arbetsgivaren accepterad
förhandlingspartner.
Medlemmar måste tillhöra en
av två delföreningar, Anställda
veterinärers förening eller Företagande veterinärers förening.
Förutom dessa två föreningar
skall förbundet bestå av en
styrelse med ämnesgrupper,
utskott och två arbetsgrupper.
Ämnesgrupperna hanterar
ämnes och yrkesfrågor och
motsvarar delvis sektionerna i
SVS. Utskott kan bildas för att
ta hand om diverse frågor.
Gruppen hade använt 528.000
kr för att presentera detta förslag.

Bli medlem genom att
betala in årsavgiften!
Alt I

5100:-

Alt II

1400:-

Alt III 500:-

ViS hyste, den kanske naiva,
förhoppningen om att man i
stället hade föreslagit att man
bildar en yrkesförening – ett
SVS – med enbart yrkesfrågor
där alla veterinärer kan vara
med och att man låtit den fackli-

ga delen – SVF – vara ett helt
fristående SACO-förbund. De
privatpraktiserande veterinärerna kunde ha gått med i ViS
eller skapat ett nytt fristående
PVF. Varför det inte blev ett
sådant förslag kan man endast spekulera om. Möjligen
anser man att det fackliga
intresset bland SVF:s medlemmar är så svagt att ett
fristående SVF skulle riskera
att få för små resurser.

Kattkastrationer

Bankgiro:: 5591-4436
Postgiro: 39 17 34 - 1

Jordbruksverket har nyligen
meddelat att kastration av
hankatt skall utföras av veterinär. Ingreppet har utförts av
teknisk personal på de flesta
kliniker och djursjukhus sedan
30-40 år.
Vad som nu får Jordbruksverket att hoppa in och tillkännage sin tolkning av författningen kan bara bli spekulationer.
Man kan dock inte undgå att

fråga sig om en myndighet
utan kommersiell verksamhet hade beslutat annorlunda. En anpassning av författningen till en sedan länge
väl fungerande verklighet
hade varit rimligt. Genom att
förbjuda assistenter att under uppsikt utföra ett så
pass enkelt ingrepp omyndigförklarar man också veterinärkåren. För den tekniska
personalen kan konsekvensen bli att arbetsuppgifterna
begränsas i framtiden, i takt
med att Jordbruksverket
tillkännager nya dekret.
Långt mer avancerade arbetsuppgifter än att kastrera
hankatter tillhör ju rutinen för
denna yrkeskategori.

ViS tror inte att SVF:s fullmäktige kommer att anta förslaget
då ledamöterna antagligen
kommer att inse att det inte
medför några som helst praktiska förändringar för medlemmarna utan mest kan betraktas som kosmetika.

Forts. Länsveterinärerna
rent då denne bedrev en omfattande privat smådjursverksamhet. Länsstyrelsens jurister gav
djursjukhuset rätt och en annan
länsveterinär fick utföra inspektionen.
Länsveterinärföreningen svarade
i ett obehagligt brev att man inte
tog några order från Jordbruksverket och att man överst på sin
önskelista hade att man fick
möjlighet att utmäta straff åt de
kollegor som slarvade med djursjukdata.
ViS tillskrev med anledning av
Länsveterinärföreningens skrivelse Finansdepartementet och bad
dem se över länsveterinärernas
verksamhet med avseende på
intressekonflikter och jävsituationer. Skrivelsen bifogas detta
utskick.

Veterinärer i Sverige
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.

Hemsidan snart
klar!
Trycksaker med
logotype.
Vill du ha olika trycksaker kuvert, brevpapper, receptblanketter etc. med ViSlogotypen – kontakta kassören.

Adressen till ViS hemsida
kommer
att
bli
www.veterinarer.se. Förhoppningsvis kommer den
igång en bit in på det nya
året. Anledningen till att
det dröjt har varit att vi
väntat på besked om
domännamnet veterinär.se. I november fick vi
besked om att detta namn
tilldelats en annan sökande. Man blir inte speciellt
förvånad när det vid fördjupad undersökning visar

sig att detta domännamn
tilldelats ett IT-företag som
vill ha tusentals kronor i
årshyra för att hyra ut domänen - (normalpris är 200 kr).
F.ö. kan nämnas att samma
IT-företag även är innehavare av domänen veterinar.se
vilken också är tillgänglig för
uthyrning. Det bör kanske
också nämnas att det inte är
Jordbruksverket som sköter
tilldelning av domännamn
utan en annan svensk myndighet.

ViS önskar sina medlemmar en
God Jul
och ett
Gott Nytt År!

ViS:s styrelse. Adresser och e-post.
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