
ViS  

ViS har nu verkat som förening i 
fyra månader. Styrelsearbetet 
började med en riktig rivstart när 
Riksdagens revisorer utsåg ViS 
till remissinstans för sin rapport 
”Villkoren för veterinär verksam-
het”. Det är viktigt för en förening 
att kunna göra sin röst hörd och 
ViS fick i det avseendet den fly-
gande start som vi bara vågat 
hoppas på. Att i eget namn kun-
na tala fritt har varit efterlängtat. 
Med inte lite förvåning emottogs 
häromdagen dessutom beskedet 
från Jordbruksverket att man fört 
upp ViS på sin lista över remiss-
instanser.  
Tveklöst möts vi nu av större 
förståelse för våra argument 
vilket t.ex. tar sig uttryck i att 
samtliga tunga remissinstanser 
för ovan nämnda rapport tillstyr-
ker revisorernas förslag till för-
ändringar. Konkurrensverket, för 
vilket vår nya jordbruksminister 
tidigare varit generaldirektör, 
formulerar sig med stor tydlighet 
och fördömer i skarpa ordalag 
sammanblandning av myndig-
hetsutövning och affärsverksam-
het. Att föra upp ViS på remisslis-

tan kan vara ett tecken på att 
Jordbruksverket tvingats inse att 
det privata alternativet tillhör fram-
tiden och att verket förhoppnings-
vis är på väg att anpassa sig till 
en ny verklighet. 

Alla förrättningar på häst före-
slås skall rapporteras. 
Häromdagen kom första remissen 
från Jordbruksverket ”Statens 
jordbruksverks föreskrifter om 
journalföring och uppgiftslämnan-
de m.m.”. Nu föreslås bland annat 
att alla behandlingar på häst skall 
rapporteras in till verket med bör-
jan 1 januari 2005. Rapportering-
en skall ske på blanketten 
”Praktikjournal för veterinär” eller 
”Praktikjournal för distriktsveteri-
när” eller om databaserat journal-

föringssystem används, på sätt 
som Jordbruksverket har god-
känt. Syftet anges vara att bland 
annat få en bild av antalet djur 
som behandlas av veterinär för 
olika sjukdomar och bättre djur-
sjukdata med avseende på djur-
slag som kan komma att tas 
tillvara för livsmedel. I konse-
kvensutredningen uppskattar 
SVS hästsektion tidsåtgången till 
fem minuter per förrättning. 
Redan idag upplevs den individu-
ella rapporteringen för häst avse-
ende antibiotika och hormoner 
som fullständigt meningslös. 
Jordbruksverkets motiv och argu-
ment för att nu utvidga rapporte-
ringsskyldigheten är grumliga. 
Utan krav på obligatorisk ID-
märkning t.ex. frys- eller chip-
märkning kan inlevererade data 
aldrig knytas till en viss individ. 
Uppgifterna kan därför på häst 
aldrig användas för forskning, 
avelsvärdering eller för kontroll 
av vilka mediciner som tillförts. 
De övriga uppgifter man säger 
sig vara ute efter finns redan till 

Rivstart för ViS 

Riksdagen beslutade i februari 
om att inrätta en ny djurskydds-
myndighet med ett övergripande 
ansvar för allt djurskydd. Myndig-
hetens ansvar skall alltså omfatta 
även livsmedelsproducerande 
djur.  
Den nya djurskyddsmyndigheten 
skall börja verka den 1 januari 
2004. 

ViS välkomnar detta beslut och 
ser det som ett mycket viktigt 
steg i vår strävan att åstadkom-
ma en oberoende tillsynsverk-
samhet.  
ViS hoppas att myndigheten 
bemannas med nya friska tjäns-
temän som är fria från kopplingar 
till näringen och jordbruksverket. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ny djurskyddsmyndighet 

Veterinärer i Sverige 
2003-MARS 

Nr 2 

• 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. 

 Forts. på sida 2 



stor del att tillgå från Apoteksbo-
laget och djurförsäkringsbolagen. 
Det är däremot i enlighet med  
förslaget lättare att inse värdet 
av att förse djurägaren med upp-
gifter för dennes journalföring 
över den egna hästen.  
Ingen skall bli förvånad om det 
kommer en liknande propå avse-
ende rapporteringsskyldighet för 
smådjur.  
 
SVF/SVS        
ViS ser som en av sina huvud-
uppgifter att verka för att med-
lemskap i SVS inte skall vara 
kopplat till samtidigt tvingande 
medlemskap i förbundet. Här 
återges ett färskt exempel på 
vad vi vill förhindra. Två kolleger 
som genomgår ögonutbildning 
bestämde sig för att lämna för-
bundet och med automatik upp-
hörde då också deras medlem-
skap i SVS. Förbundet svarade 
med att utesluta kollegerna från 
fortsatt utbildning med motivering 
att medlemskap i SVS är ett 
måste. Som om detta inte vore 
nog har SVS dessutom övervägt 
att helt avsäga sig ansvaret för 

ögonutbildningen. Veterinärkå-
ren skulle därmed kunna stå 
utan sådan utbildning. Vid sitt 
senaste sammanträde har SVS 
kollegium backat från sin hård-
föra linje och tillsammans med 
förbundet i avvaktan på den 
förestående utredningen istället 
tillsvidare beslutat om en diffe-
rentierad avgift.  
SVF:s senaste fullmäktigemöte 
beslutade om ännu en översyn 
av medlemskapet i SVF/SVS. 
Fullmäktigemötet förutsätter i 
sitt beslut om översyn att före-
ningarna fortsättningsvis skall 
vara organisatoriskt samman-
hållna. ViS upprörs över att 
förbundet inte kan ge upp tan-
ken på att åka snålskjuts på de 
medlemmar vars intressen man 
som fackförbund per definition 
ofta inte kan värna.  
Medlemskap i fackförbund är 
med all respekt en angelägen-
het för löntagare. ViS som in-
tresseförening för egenföretaga-
re har likväl kontaktats av ett 
antal löntagare med förfrågan 
om medlemskap i vår förening. 
Motiveringen har varit att man 

inte fått det stöd från förbundet 
som man förväntat sig därför att 
förbundet uppfattas ha dubbla 
lojaliteter. Dessa löntagare delar 
vårt synsätt och erbjuds passivt 
medlemskap. Vår ståndpunkt är 
att ingen skall tvingas bidra eko-
nomiskt till SVF. Vi är övertygade 
om att tillhörighet i en yrkesföre-
ning helt fristående från fackliga 
intressen skapar bättre förutsätt-
ningar för den gemenskap inom 
kåren som vi alla traktar efter. 
 
Bli medlem i ViS! 
I våra kontakter med myndigheter 
innan vi lämnade förbundet ut-
rycktes förvåning över att vi priva-
ta tillhörde en löntagarorganisa-
tion. Våra argument har därför 
vunnit i trovärdighet på att vi 
lämnat förbundet. Du som ännu 
inte anslutit dig till föreningen 
men vill se förändringar i den 
riktning som ViS står för skall 
veta att ett medlemskap i ViS 
borgar för den tydlighet som är 
ett måste i kontakter med myn-
digheter och organisationer. 
Ordf.   

Forts från sida 1 

Konferens om prissättning av veterinära tjänster 

”Hur skall 
prislistan se ut 

om man víll 
kunna ta ut x kr 

per månad, jobba 
y timmar per 

vecka och ha z 
veckors 

semester?” 
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ViS inbjuder härmed till konfe-
rens om prissättning av veteri-
nära tjänster på Tylöhus i Halm-
stad 24–25 maj 2003. Detta är 
ett av de mest negligerade om-
rådena inom den veterinära 
sektorn trots att kunskapen om 
en korrekt prissättning är en 
grundförutsättning för att landets 
veterinära verksamhet skall 
kunna utvecklas på ett positivt 

sätt. 
Under konferensen skall en hel 
mängd frågor diskuteras syftan-
de till att få deltagarna att öka 
lönsamheten i sina företag  
Man kommer bl.a. att ta upp: 
Teorin bakom prissättning. Pris-
sättning i ambulant resp. statio-
när verksamhet. Rabatter. Kon-
kurrenter. Prislistor. Löner. Kar-
teller. Hur förändras prissätt-

ningen vid investeringar och 
förändringar i personalstyrka? . 
Vidare kommer man att få lära 
sig att göra en budget och att 
använda sig av nyckeltal. 
Konferensen leds av Anders 
Berglund, aukt. revisor. KPMG 
Bohlins. 
ViS kommer att hålla ett med-
lemsmöte på lördagen.  
 



 

Betala in 
medlemsavgifterna så 
fort som möjligt! 

Bankgiro:: 5591-4436 
Postgiro: 39 17 34 - 1 
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grupp och hittills har det inte 
lett till någon förändring. 
Därför är jag , som ju tidigare 
under många år var ordförande 
i SVS, övertygad om att ViS 
behövs som alternativ till SVF 
för alla oss som inte behöver 
en fackförening utan vill ha ett 
SVS där alla veterinärer kan 
och får vara medlemmar ! 
Detta utskick är det sista som 
ViS gör till alla ”gamla” PVF:are 
så du som i framtiden vill veta 
vad som händer och vara med 
och påverka — gör slag i sa-
ken Köp biljett! Följ med ViS-
tåget in i Framtiden. 
 
Ulla Björnehammar 

Se vidare bifogat program. 

Föreningen Veterinärer i Sveri-
ge har fått en flygande start 
men fortfarande har många av 
de ”gamla” PVF:arna inte kom-
mit till skott och blivit medlem-
mar i ViS. 
Ett av skälen till detta är säkert 
att det tagit tid att få alla pap-
persformalia med organisa-
tionsnummer, postgiro, bank-
giro, egen adress m.m. undan-
stökade. 
Ett annat kan vara att ni tvekat 
p.g.a. Försäkringsfrågan men 
där erbjöd vi en lösning redan i 
förra utskicket. 
Möjligen är det också så att en 
del av er noterat att bildandet 

Tåget går! Sista utskicket!  
Gå med i ViS nu! 

av ViS har lett till en hel del 
aktivitet från Veterinärförbun-
dets sida (se ledaren i SVT 
3/03). Hoppet är ju förvisso 
det sista som lämnar oss män-
niskor, men handen på hjärtat 
det är inte första gången man 
tillsätter en omorganisations-

ViS

Detta brev har tillsänts TV4 
som reagerade snabbt och lyfte 
bort inslaget. 
 
Till berörda parter på TV4 
 
Reklaminslag med bedrövlig 

djurhantering. 
ViS, föreningen Veterinärer i 
Sverige reagerar mycket starkt 
på ett reklaminslag som just nu 
rullar på kanalen.  

Scenen är följande: En man 
står i en zoobutik och vill köpa 
ett marsvin och han får veta att 
det kostar 50:- men säger att 
han bara har 25:-. Just då kom-
mer en stressad man inspring-
ande i butiken och säger att 
han behöver ett marsvin. Expe-
diten säger att han bara har 
detta enda kvar. Då frågar även 
den nya kunden efter priset och 
får veta att det är 50:- Han tar 
fram pengarna och säger till 
expediten att lägga marsvinet i 
den systempåse med flaskor 
som han har på armen. Så sker 
och han lämnar butiken. Nästa 

bild visar den snopna första 
kunden och en textremsa om 
att man kan spara 25:- på att 
göra en adressändring! 

Detta sätt att hantera ett säll-
skapsdjur på visar stor brist på 
respekt för djuret och skickar 
mycket dåliga signaler till tittar-
na.  

Det är särskilt förvånande att 
TV4 lånar sig till att godkänna 
den här typen av reklam mot 
bakgrund av att man i samma 
kanal har satsat på att i bl.a. 
lördagsmorgonprogrammen 
visa exempel på hur viktiga 
våra sällskapsdjur är för oss. 

Denna kunskap är idag väl 
dokumenterad och det är där-
för av stor vikt att samhällets 
attityd till sällskapsdjur är posi-

tiv. Reklaminslag som det ovan 
nämnda borde alltså ej tillåtas i 
TV- man får inte göra vad som 
helst för pengar! 

Vi skulle uppskatta om inslaget 
omedelbart stoppas och att 
man från kanalledningen tar 
avstånd från den här typen av 
reklam i framtiden. Dessutom 
vore vi tacksamma om detta 
brev kan vidarebefordras till 
reklambyrån som satt ihop 
filmen - alternativt om vi kan få 
adressen till den. 

 
ViS styrelse  

ViS reagerar på reklaminslag med bedrövlig djurhantering . 



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 

ViS önskar sina medlemmar 
en härlig vår! 

 

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 
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Vice ordförande ViS  
 

PVF:s pengar. 
Förhandlingarna med SVF om 
PVF:s tillgångar är ännu inte 
avslutade. När så blir fallet kom-
mer utbetalning att ske till de 
medlemmar som begärt detta. 

Återstående medel kommer att 
överföras till ViS. 
ViS:s styrelse kommer att initiera 
en diskussion inom föreningen 
om dispositionsrätten av den del 
av förbundets övriga tillgångar 
som kan betraktas tillhöra våra 
medlemmar. Då ViS mål är att 
skapa en gemensam yrkesorga-
nisation för veterinärer i vilken 
medlemskapet är skilt från tillhö-
righet i fackförening eller arbets-
givarorganisation kan styrelsen 
tänka sig att förorda att de medel 
som kan hänföras till våra med-
lemmar tillfaller en sådan yrkes-
förening, om en omorganisation 
genomförs som innebär en full-

För bokföringen! 
Det konto man  bör använda sig 
av för att bokföra servicavgiften 

till ViS är ”serviceavgift till 
branschorganisation, 

Synpunkter på remissvaren. 
Som bilaga medföljer styrelsens 
synpunkter på de remissvar som 
inkommit till riksdagens revisorer 
med anledning av deras rapport. 

6560”.Logotypetävlingen avgjord! 
 

Det vinnande bidraget skickades in av Harry Kristoffersson, Rimbo. Styrelsen gratule-
rar Harry och uttrycker sin beundran för ett väl utfört arbete! Harry kommer så små-
ningom att få mottaga sitt välförtjänta pris. Styrelsen vill också rikta ett tack till övriga 
kollegor som skickat in bidrag! 
Alla ViS-medlemmar kan nu använda sig av denna logotype i sin verksamhet. ViS 
hjälper till att anskaffa receptblock, kuvert och andra trycksaker. Datafilen med logoty-
pen kan erhållas via E-post från styrelsen. 


